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ЖАШ АДИСТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ ПЛАНЫ 
Мөөнөтү Иштин мазмуну Жооптуу 

СЕНТЯБРЬ 1. Сабактар боюнча ченемдик-методикалык 

документтерди изилдөө, класс жетекчисинин иши, 

предметтик мугалимдер үчүн документтердин 

электрондук пакеттери менен таанышуу. 

2. "Мектеп документтерин жүргүзүү "аттуу жаш 

мугалимдин мектебин методикалык окутуу 

3. Жаңы кабыл алынган жаш адистердин методикалык 

жана теориялык даярдыгынын деңгээли менен 

таанышуу максатында сабактарга катышуу. 

ИУЖ, ТИ боюнча 

директордун орун басары. 

 

 

Окуу тарбия иштери 

боюнча директордун орун 

басары 

Администрация мүчөлөрү, 

УБ жетекчиллери., 

насаатчы мугалимдер. 

 

ОКТЯБРЬ 1. Жаш адис мугалим - насаатчынын окуу 

сабактарына катышат. Адистер менен биргеликте 

устаттын окуу сессиясына талдоо жүргүзүү. 

2. Өзүн-өзү билим берүү боюнча теманы тандоодо 

жаш адис жардам көрсөтүү. 

3. Практикалык сабак " максат коюу. Сабактын структурасы" 

Жаш мугалимдер, 

насаатчы-мугалимдер 

 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

, насаатчы мугалимдер 

 

НОЯБРЬ 1. "Сабактын Интроспекциясы"семинары 

2. Практикалык сабак "олимпиадалык тапшырмаларды 

иштеп чыгуу". 

Насаатчы мугалимдер,  

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

 

 

ДЕКАБРЬ 1. Сүйлөшүү " студенттердин ар түрдүү 

категориялары менен ишин уюштуруу. Билим 

берүү процессин уюштурууда жекече мамиле 

кылуу". 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

        
 

ЯНВАРЬ 1. "Окутуунун сапатына таасир этүүчү 

факторлор"темасы боюнча пикир алмашуу. 

2. Жекече маек "окуучулардын окуу ишинин 

натыйжаларын текшерүү, эсепке алуу жана баалоо 

боюнча психологиялык - педагогикалык талаптар" 

Жаш мугалимдер, 

насаатчы- мугалимдер.          

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

        

 

ФЕВРАЛЬ 1. Кесиптик кыйынчылыктарды, мектепте 

мугалимдин жайлуулук даражасын аныктоо үчүн 

анкеталоо. 

2. Консультация"класста баалоо жана белгилөө". 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

 

 

МАРТ 1. Талкуу " сабактагы оор кырдаал жана андан 

чыгуу (педагогикалык кырдаалдарды талдоо, 

педагогикалык байланыштын ар кандай стилдери; 

педагогикалык таасирлердин структурасы)". 

Жаш мугалимдер, 

насаатчы-мугалимдер, 

психолог. 
 

АПРЕЛЬ 1. Сүйлөшүү "башкаруу түрлөрү, программалык 

материалдардын ар кандай этаптарында аларды 

сарамжалдуу пайдалануу". 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

        УБ жетекчилери. 
 



 

2.  Практикалык иш "алар менен иштөө 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө таланттуу жана таланттуу 

окуучуларды аныктоо" 

 

Насаатчы мугалимдер 

 

МАЙ 1. Анкеталоо " жаш мугалим жана тарбиячы тарабынан 

өзүнүн кесиптик өнүгүү деңгээлин баалоо. 

Мектептин жыйынтыктоочу документтерин 

иштеп чыгуу боюнча сунуштар. 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

ОТИ, ИУЖ, ТИ боюнча 

директордун орун басары 

 

ИЮНЬ 1. 2023-2024-окуу жылына карата Жаш 

мугалимдер менен иштөөнүн жыйынтыктарын 

баалоо жана иштин негизги багыттарын 

аныктоо. 

ИУЖ боюнча 

директордун орун басары. 

УБ жетекчилери 

 

 

ЖЫЛ 

ИЧИНДН 
1. Жаш адистердин предметтик мугалимдердин 

кеңештеринин ишине катышуусу. 

2. Устаттардын жана тажрыйбалуу мугалимдердин 

сабактарына катышуу 

3. Методикалык адабияттын жаңылыктарын 

изилдөө.  

4. Окуу кабинеттерин иштеп чыгууга, жабдууга 

жана методикалык камсыздоого жардам 

көрсөтүү. 

 Жаш мугалимдер 

 

Жаш мугалимдер 

Жаш мугалимдер 

Администрация. Насаатчы 

мугалимдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


