
Кытай тилин окутуучу №95 окуу-тарбия комплекси мектеп-

гимназиясынын окуу планынын базистик окуу планына жана кызыктар 

тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү 

Кытай тилин окутуучу №95 мектеп-гимназиясынын Базистик окуу планы 

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн базистик окуу 

пландары Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына, 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик 

билим берүү стандартына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 

бекитилген жалпы билим берүү уюмдарында билим берүүнүн шарттарына жана 

уюштуруусуна коюлган санитардык-эпидемиологиялык талаптарга, билим берүү 

тармагындагы Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук 

документтерге ылайык, ошондой эле кызктар тараптардын (ата-энелердин, 

мыйзамдуу өкүлдөрдүн, окуучулардын) керектөөлөрүнө ылайык иштелип чыгат.  

Базистик окуу планы 3 баскычтуу түзүмдө берилген. Алар- башталгыч 

жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн окуу предметтеринин 

тизмесин жана окуучулардын жашына жараша өзгөчөлүктөрүнө ылайык окуу 

жүктөмүнүн көлөмдөрүн белгилейт, окутуу-тарбиялоо процессин уюштуруу 

жана өткөрүү талаптарын ишке ашырат. 

Мамлекеттик компонент (инварианттык) базистик окуу планынын базалык 

бөлүгүн түзүп, Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү мектептик 

билим берүү мейкиндигин камсыз кылат. Мамлекеттик компонент окуучуларды 

жалпы билимге даярдоонун базалык деңгээлин өздөштүрүүгө, активдүү 

турмуштук көз караштагы инсанды калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн аларды 

улуттук жана жалпы инсандык баалуулуктарга тартууга кепилдик берет. 

Базистик окуу планынын мектептик компоненти (вариативдик) №95 мектеп-

гимназиясынын өзгөчөлүктөрүн (багытын) чагылдырат жана окуучулар менен 

алардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдашылган 

кызыкчылыктарын, муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн туюнтат. Мектеп 

кытай тилин окутуучу гимназиясы болуп эсептелгендиктен, мектеп компоненти 

боюнча берилген жүктөмдүн көп пайызы кытай тили предметине берилет. 

Мектептик компонент мамлекеттик компоненттеги окуу предметтерди 

тереңдетип окутуу боюнча окуучулардын жана ата-энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) социалдык буйрутмасын ишке ашырат жана мектеп тарабынан өз 

алдынча иштелип чыгат.  

«Тандоо боюнча предметтер» компоненти (вариативдик) – бул 

гимназиянын багыттарын аныктаган жана окуучуларга тандап алууга милдеттүү 



тартипте сунушталуучу окуу предметтер же элективдик, профилдик курстар. № 

95 мектеп-гимназиясында тандоо боюнча предметтери ата-энелер жана 

окуучуларды сурамжылоонун жыйынтыгы менен педагогикалык кеңешмеде 

талкууланып ар бир жылы каралып, окуу планына киргизилет. 
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