
№95 ОТК МГда  2021-2022-окуу жылында кыргыз тили жана 

адабияты сабактарынын өтүлүшүнүн абалын текшерүүнүн жыйынтыгы 

боюнча маалымкат 

Максаты: кыргыз тили жана адабияты сабактарынын өтүлүү 

абалын иликтөө. Сабак өтүүдө мугалимдердин пайдаланган 

методдорун аныктоо. Окуучулардын сабакка кызыгуусуна байкоо 

жүргүзүү. 

Милдеттери: кыргыз тили жана адабияты сабактарынын өтүү 

деңгээлин жогорулатуу. Окуучулардын сабакка кызыгуусун арттыруу 

үчүн мугалимдердин изденүүсүнө көмөк көрсөтүү.  Сабакта балдардын 

өзүн кеңири алып жүрүүсүнө, өз оюн кенен баяндоого ынгайлуу шарт 

түзүп берүү.  Сабакка кызыгуусун ойготуу. 

           Текшерүү ыкмасы : сабактарга катышуу, жыйынтык чыгаруу. 

                                 Предмет боюнча билим кесилиштерин алуу. 

                                 Текшерүү жана жумушчу дептерлерин текшерүү. 

                                 Класстык журналдарын текшерүү. 

  2021-2022-окуу жылынын  март айында ички көзөмөлдүн планы 

боюнча кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин сабактарына катышуу, 

кыргыз  тили жана адабияты боюнча жумушчу дептерлерин текшерүү, 

журналдарды, календарлык - тематикалык пландары жана күндөлүк 

пландары текшерилди.  Кыргыз тили жана адабияты боюнча календарлык-

тематикалык пландар  мамлекеттик программага ылайык түзүлгөн жана 

усулдук бирикме тарабынан каралып бекитилген.  Окуучулар  окуу 

китептери менен толук камсыздалган.       

  Мектепте 12 кыргыз тили жана адабияты мугалими эмгектенет. Эки 

мугалим Билим Берүүнүн Отличниги, эки мугалим жаш адистин катарына 

кирет: Мамбетсултанова Н.М, Арзыкулова В.А.     

 Башталгыч класстарда 5 мугалим сабак берет. Алар: Кошоева И.А, 

Жуманалиева Ч.А, Касмалиева Н.Б, Музуралиева Б.Б;                 Кыргыз 

класстарында эки мугалим эмгектенет: Арзыкулова В.А, калган мугалимдер 

5-11-класстарга сабак берет. 

Мамбетсултанова Н.М. 5-11-кл-га сабак берет, Билим Берүүнүн 

Отличниги, көп жылдык тажрыйбасы бар мугалим, өз ишин так аткарат.  

Сабактарында ар кандай ыкмаларды колдонуп, балдардын  кызыгуусун 

арттыру үчүн оюндарды, көрсөтмө куралдарды колдонуу менен  сабак өтөт. 

Журналдары өз учурунда толтуруп, окуучунун билимин объективдүү 

баалайт.  Сабактардын түзүлүш методикасын жакшы билет. Балдар менен 

тыгыз байланышта иштейт. Айрым орус тилдүү балдар менен жекече иш 

алып барат . Дептер текшерүүдө мугалимдин дептерлери убагы менен 



текшерип туруусу көрүнгөн. Баардык класстардын дептерлеринин тышы 

бирдей жазылып, сыртталган. Жаш мугалимдерге өз учурунда кеңешин 

берип турат.            

 Көп жылдык тажрыйбасы бар мугалимдер: мокеева Б.Ж.8-11-

класстарда эмгектенет. Арзыкулова В.А. Кошоева И.А. Мугалимдердин 

сабактары ар тараптуу, бардык этаптары кылдаттык менен иштелип чыккан.  

Ар бир окуучуга жекече мамиле жасоо менен окуучуларды кыргыз тилине 

жана адабиятына кызыктырып окутуп келишет.  Сдыкова М.К.окуучулардын 

сүйлөө речин өстүрүүгө көбүрөөк басым жасайт. Сабактарын көбүнчө оозеки 

уюштуруп келет. Мокеева Б.Ж.окуучулардын  сабаттуу жазуусуна басым 

коюп келет жана ар кандай машыктыруучу жат жазууларды көп жаздырат.  

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда  кыргыз тилинин 

грамматикасын  кылдаттык менен түшүндүрүп, ар бир сабагында 

грамматикалык талдоону жүргүзүүнү талап кылат. Балдарга берген 

материалды талап кыла билген мугалим. Дептерлерин өз убагында, сапаттуу 

текшеришет. сырткы жана ички абалы талапка ылайык. Кошоеванын 

класстык сааттары жана үй тапшырмалардын көлөмү талапка ылайык. 

Таланттуу жана жетишпеген окуучулар менен жекече иш жүргү 

Кээ бир мугалимдер. Мисалы: Касмалиева Н.Б. 8-к-класстын 

дептерлери системалуу текшерилбегендиги жана бирдей орфографиялык 

режимди сактоо боюнча иштер аткарылбагандыгы көрүнгөн. Бул боюнча 

мугалим эскертүү алып, эскертүүлөрүн дароо жоюуга жетишкен.       

Музуралиева Б.Б. ишинде өзү үчүн түшүнүксүз же кыйынчылык туудурган 

маселелерди  тажрыйбалуу мугалимдерден кеңеш суроо менен, изденүү 

менен тез арада  чечүүгө аракет кылат. Жаш адис ар бир баланын билиминин 

өзгөчөлүгүнө карата мамиле жасайт. Сабактарын түрдүү ыкмаларды 

колдонуп, таркатуучу материалдарды жана башка көрсөтмө куралдарды 

пайдаланып сабак өтөт. Окуучулардын сабаттуу жазуусуна басым коюп 

келет жана ар кандай машыктыруучу жат жазууларды көп жаздырат. 

Дептерлерин өз убагында, сапаттуу текшерет, сырткы жана ички абалы 

талапка ылайык болуусуна аракет кылат.                                                                                                                

Келечекте жакшы мугалим чыгат деген ишеничтебиз. 

Нурдинова  А.Н.педогогикалык стажысы аз болгондуктан  мектепте 

биринчи жылы иштеп жаткандыктан, айрым кыйынчылыктар кездешет. 

Жаңы материалды түшүндүрүүдө тактык жок, сабакты бышыктоодо баш 

аламан көнүгүү иштетүү кездешет.  Окуучуларды баалоодо бир аз 

кыйынчылыктар  болбой койбойт. Бирок өз сабагын абдан жакшы 

көргөндүгү жана балдарды сезе билүүсү  көрүнүп турат . Сабакта убакытты 

туура пайдалана албайт.  Бардык класстар боюнча дептерлеринин абалы 



канааттандырарлык.  Айрым дептерлер боюнча гана эскертүү берилген жана 

алар өз убагында четтетилген.  Жуманалиева Ч.А. сабактарында 

дидактикалык материалдарды колдонот. Сабак учурунда  мугалимдин өзүн 

алып жүрүүсү, дикциясы, балдар менен иштей билүүсү жа 

Портфолиодо, документациядагы жетишпестиктерди толуктоо жана 

жаңыртуунун үстүндө усулдук бирикме  бирдикте иштеп жатат.

 Сабактардын планын жаңыртууну келечек планга кийирип,  иштеп 

жатышат.            

 Жыл ичинде кадрлардын өйдө-төмөн жылышуусунун негизинде 

түшүнбөстүктөр, сабактын жүгүртмөсүн түзүүдө кыйынчылыктар жолукту. 

  

Чечимдер жана сунуштар:  

          - кадрлардын туруктуулугун камсыздоо; 

- үй тапшырманы аткаруудагы көзөмөлдү күчөтүү; 

- журнал толтурууда талаптарды так аткаруу: сабакка бааны өз 

убагында коюу, окуучуларды жоктоо, баалардын жыштыгына көңүл буруу, 

үй тапшырмасын так жазуу жана окуучунун билимин объективдүү баалоо; 

-орус тилдуу окуучулар менен көбүрөөк өз алдынча сабактан тышкары 

иш алып баруу; 

-таланттуу, зээндүү балдар менен жекече иш алып баруу; 

-орус тилдүү балдар менен кошумча сабактарды өткөрүү; 

- тесттик контролдук иштерин системалуу түрдө жүргүзүү; 

- окуучулардын сабакка кызыгуусун арттыруу максатында, сабактарда 

жаңы интерактивдик ыкмаларды колдонуу. 

-чейректик баалардын объективдүү коюлушуна көңүл буруу; 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик тил боюнча д.о.б Арзыкулова В.А. 

 

 


