
                БЕКИТЕМ: 

№95 ОТК  мектеп  

гимназиясынын 

директору  

А.К.Сардарбекова          

«30» август 2022ж  

Башталгыч класстардын директордун орун басарынын   

2022-2023 - окуу жылына карата жылдык иш планы  

Иштин багыты  Иштердин мазмуну    Максаты  Жоопкер 

адам  

 Мөөнөтү  Натыйжалар  Каралуусу  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  

1. 1-4 класстардын 

окуучулардын 

тизмесин тактоо  

 Класс комплектилерди 

даярдоо   

Директордун орун 

басары  

 3-4 жума  Отчёт    
өндүрүштук  

 

жыйналышы  

 2. Мугалимдердин 

нагрузкасын алдын алоо 

бөлүштүрүү   

   Директордун орун 

басары  

 4 жума    Отурум   

3.Окуу бөлмөлөрдүн жаны 

окуу жылына даярдыгы  

    
көзөмөлчүлөр  

 2 жума  маалымдама   
өндүрүштүк  

 

  жыйналышы  

4.Пед.советти өткөрүү   2021-2022 окуу жылынын 

анализи  

Администраци я    4 жума      

5.Жетишпеген окуучулар 

менен коюлган план  

 Жетишпегендерди алдын 

алуу  

Директордун орун 

басары  

 4 жума    Директор менен 

отурум  

6. Таланттуу балдар 

менен иштөө планы  

 Кошумча тапшырмалар  Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

 4 жума    Директор менен 

отурум  



7. МЕКТЕПТЕ   

ИЧКИ  

   Директордун орун 

басары  

 4 жума    педсовет  

 КӨЗӨМӨЛДҮ 
УЮШТУРУУ  

планын бекитүү  

      

8.  

Административдик 

иштердин графигин 

бекитүү  

  Директордун орун 
басары  
    

4 жума    Усулдук бирикме  

9. Насаатчылыктын планын 

бекитүү  

  Насаатчылар   4 жума    Буйрук  

10. Декаданын графигин 

бекитүү  

  Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

4 жума    Директор   

  
  
  
  

Педагогикалы 
к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  

1. Мектептин иш 
кагаздарын алып баруу 
боюнча  

бирдиктүү талаптарды 

маалымдоо  

Бирдиктүү орфографиялык 

режимди сактоо  

Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

4 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Усулдук бирикме  

2.Окуучулардын китеп 

менен камсыздануусу 

жөнүндө маалымат  

  Класс жетекчилер  

Китепканачы   

4 жума      

3.Календардыктематикалык 

пландарды бекитүү  

Жалпы билим берүү 

программасы менен дал 

келүүсү  

Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

4 жума  Маалымдама   Усулдук бирикме  



  
  

Мектептик иш 

кагаздары  

1.Биринчи чейрекке карата 

текшерүү иштердин 

графигин түзүү  

Башталгыч мектептин 
баалоонун  

жыйынтыктарынын  

Директордун орун 

басары  

4 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Усулдук бирикме  

менен иштөө. 

Ата – энелер 

менен иштөө  

 сунуштардын  

аткарылышын  

көзөмөлдөө  
  

    

2.Август айынын 

конференциясына 

катышуу  

Жаны окуу жылына жаны 

маалымат алуу  

Директордун орун 

басары  

4 жума      

3.Биринчи класстардын 

атаэнелери менен 

баарлашуу  

Мектептин тартиптери 

менен тааныштыруу  

Класс жетекчилер  4 жума  Иш  

кагаздарын кабыл 

алуу  

Директордун орун 

басары менен 

отурум  

Сентябрь  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  

1-4 класстарды 

комплектештирүү  

  Директордун орун 

басары  

1 жума  маалымдама  Директордун орун 

басары менен 

отурум  

2.Окуу китептер менен 

камсыздануусун 

контролдоо  

 
Жеткиликтүүлүк  

 Класс жетекчилер    Китепканачы     

  

3.Ысык тамактанууну 

уюштуруу  

  администрация  1 жума      

4.1-4 класстардын 

окуучулардын сабакка 

келүүсун контролдоо  

Жетишпегендикти алдын 

алуу  

Директордун орун 

басары  

Мугалимдер 

менен 

баарлашуу  

маалымдама  Директордун орун 

басары менен 

отурум  

    Директордун орун 

басары  

2 жума  маалымдама  Директордун орун 

басары менен 

отурум  

6.Кыргыз класстарга 

китептердин жетишүүсү  

Кыргыз класстардын 

китептеринин жетишүүсү  

       



  
  
  
  
  

Педагогикалы 

к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  

 1.Сабакты 

пландаштырууну 

контролдоо  

 Пландаштыруу 

материалдардын тууралыгы  

Директордун орун 

басары  

1 жума  Директордун 

орун басары 

менен отурум  

 

2.Усулдук бирикменин 

олтуруму  

 өз убагында иш  

кагаздарды толтуруу, 
бирдиктүү  

орфографиялык  

режимди жана мектептин  

тартиптерин сактоо  

5.Календардын -

тематикалык 

пландарды 

текшерүү  

Программал 
ардын  

рационалды 

к   

аткаруусун 

контролдоо  

Протокол   Директордун орун 

басары менен 

отурум  

3.Китепкана менен иштөө   Китептер менен камсыз 

кылуу  

Класс жетекчилер 
жана  

китепканачы  

1 жума      

  
  
  
  
  
  
  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

1.Электрондук журналды 

бекитүү  

 Электрондук журнал менен 

иштөөнүн маалымдама 

берүү  

Администраци я   3 жума      
  

өндүрүштук 

жыйналышы  2.Мектептик иш 

кагаздары менен 

иштөөнүн инструктажы  

 Мектептик иш кагаздарын 

толтуруусу  

Администраци 

я  

Класс жетекчилер   

1 жума    

3.1-4 класстардын 

электрондук журналдын 

толтуруусу: өз убагында 

толтуруусу, атаэнелери 

жана окуучу жөнүндө 

маалымат, сабактардын 

жүгүртмөсү жана 

ийримдерге баруусу,  

   Директордун орун 
басары  

Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  
  

2 жума  маалымдама    

 ден соолук баракчасы       

4.Окуучулардын өздүк 

делолорнун текшерүү (1 

класстар)  

Туура толтуруусу, 

сүрөттөрдүн, 

копиялардын толуктугу   

Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

3 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун орун 

басары менен 

отурум  



  
  
  
  
  
  
  

Предметтик 

текшерүүлөр  

1.Кирүү срездери 2- 

4 класстар  

Жылдын башында 

окуучулардын билимин 

текшерүү  

Директордун орун 
басары  

Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси 

2-3 жума  Мониторинг     
  
  
  

өндүрүштук 

жыйналышы  2.Текшерүү иштердин 

графигин түзүү  

 Билим жана көндүмдөр 

текшерүү  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

2 жума    

  

3.2-4 класстардын окуу 

техникасы  

 Окуу жана түшүнүүсүн 

контролдоо  

 Класс жетекчилер  4 жума    

4.Текшерүү иш 

дептерлерин текшерүү  

 Дептерлердин бар 

болуусу жана 

бирдиктүү 

орфографиялык 

режимди сактоо  

 Класс жетекчилер  4 жума    

  

Сабактарга 

катышуу  

1.Биринчи класстардын 

сабактарына катышуу  

 Балдарадын мектепке 

көнүүсү  

 Директордун орун 
басары   

3 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун орун 

басары менен 

отурум   

2.Жаш мугалимдердин 

сабактарына катышуу  

 Усулдук жардам берүү   Директордун орун 
басары   

3 жума    

 

Октябрь  

  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  

1.Кабинеттин ичиндеги 

санитардык гигиеналык 

режимди  сакто   

  Сабактар аралыгында 

желдетүү  

 Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун орун 

басары менен 

отурум   

2.Тамактанууларды 

контролдоо (1 

класстардын катышуусу)  

  Ашканага балдардын 

көнүүсү  

 Директордун орун 
басары  

  

  
  
  
  
  

Айдын ичинде  
  

  
  
  
  
  
  

Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун орун 

басары менен 

отурум   

3.Башталгыч класстардын 

декадасына даярдануу  

  Декадынын 

уюштурулуусу  

 Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  

Класс жетекчилер  

 

 

4.Жетишпеген балдар 

менен иштөө  

     Класс жетекчилер    

 



  
  
  
  
  
  

Педагогикалы 

к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  

1.Жаш мугалимдерге 

усулдук жардам беруу. 

Сабактарга катышуу   

  Усулдук жардам берүү. 

Сабактын планын түзүүдө 

жана өтүлүшүндө жардам 

көрсөтүү.   

 Директордун орун 
басары  

Насаатчылар   

  

 2.Сабакты 

пландаштырууну 

контролдоо  

  Сабактын максатынын 

тууралыгы  

  Директордун орун 

басары  

жума    Директордун орун 

басары менен 

отурум   

 

3.Насаатчылыктын планы 

түзүү  

  Насаатчылар менен иш 

алып баруу  

  Насаатчылар   1 жума      

4. Декада аралыгында 

ачык сабактарды даярдоо 

жана өттүү  

  Мугалимдерге усулдук 

жардам көрсөтүү  

 Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

2-3 жума      

 

 5. Класс жетекчилердин 

1чейрек боюнча 

жыйынтыктоосу  

 1 чейректин жетишүү 

жана жыйынтыктоосу  

 Администраци я   4 жума  Маалымдама     

 

6. Усулдук бирикменин 

олтуруму  

 Бирдиктүү 

орфографиялык режимди 

сактоо жана контролдоо. 

Билимдин мониторинги 

 Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 
басары   

4 жума  Протокол     

 

1-класстын 

окуучуларынын мектепке 

көнүүсү.   

 1-класстарынын ОТПнин 

абалын изилдөө  

 Директордун орун 
басары  

  

2 жума  Маалымдама   Пед совет  

  
  
  
  

1.Электрондук журналды 
текшерүү.  

(баалоонун системасы 

жана текшерүү иштердин 

баалоосу)  

 Мугалим тарабынан 

текшерүү иштерди 

текшерүүсү   

 Директордун орун 
басары  

  

4 жума  маалымдоо    

 



Мектептик 

иш кагаздары 

менен иштөө  

2.Күндөлүктөрдү текшерүү 

( туура толтуруусу жана 

класс жетекчинин 

иштөөсү)  

 Окуучунун күндөлүктүн 

туура толтуруусун 

контролдоо.   

 Директордун орун 
басары  

  

  

  
  
  
  

Ай ичинде  

Маалымдоо     

  
  
  
  

Усулдук 

бирикмесинде 

олтурум  

 

Предметтик 

текшерүүлөр  

1.Окуу техникасы 24 

класстар аралыганда  

 Түшүнүп окууну жана 

айтып берүүсүн 

контролдоо  

 Класс жетекчилер  

Директордун орун 
басары  

  

Маалымдоо  

 

  2.1-чейректик текшерүү 
иштерин  

өткөрүү  

 1-чейректик математика 

жана орус тил менен 

кыргыз тилинен билим 

сапатын текшерүү  

 Класс жетекчилер  
  

3-4 жума  Маалымдоо  

Ноябрь  

  
  
  
  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  

1.Тамактанууларды 
контролдоо (2 класстардын  

катышуусу)  

 Гигиеналык режимди 

сактоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде       

 

2.3-класстардын сабакка 

катышуусу 

 Сабактарды калтыруусун 

текшерүү  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

Ай ичинде       

 

3. Чейрек башындагы 

балдардын келүүсү жана 

кетүүсү  

 Балдардын санын тактоо    Директордун орун 
басары  

  

1 жума      

 

4. Таланттуу жана 

жетишпеген окуучулар 

менен иштөө  

 Окуп үйрөнүп жаткан 

материалдын денгээлин 

билүү   

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

  

 

Педагогикалы 

к кадрлар  

1.Жетишүүнүн жана билим 

сапатынын 1чейрекке 

карата мониторинги  

 Предметтик жетүүшүсү 

жана текшерүү иштер  

 Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Отчёт   Педсовет   

 



менен иштөө  

Усулдук иштер  

2.Усулдук бирикменин 
иши. Жаш  

мугалимдердин иш кагаз 

менен иштөөсү  

 Жаш мугалимдердин иш 

кагаз менен иштөөсү  

 Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  
  

1 жолу ай 

ичинде  

Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Усулдук олтурум  

 

  
  
  
  
  
  
  

1.Журналдарды текшерүү 

(баалардын 

объективдүүлүгү жана 

программлардын 

аткарылуусу)   

 Мугалимдердин баалоо 

системасын текшерүү  

 Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Маалымдама     
  

  
  

Усулдук олтурум  
 

  
  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

2.Күнүмдүк сабактын 

планын текшерүү  

 Күнүмдүк сабактын 

планын текшерүү  

 Директордун орун 
басары  

Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  

2 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

 

 

3.Күндөлүктөрдү текшерүү 
(үй тапшырмалардын 
жазылышы жана баа  

коюлусу)  

 өз ара ата-энелер менен 

текшерүү  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Усулдук олтурум  

 

  
  

Предметтик 

текшерүүлөр  

1.Административди к 

математик сабагынан 

текшерүү иши (3 класс)  

 өткон темаларды 

текшерүү  

 Директордун орун 

басары  

4 жума  Маалымдама  Усулдук олтурум  

 

2.Дептер текшерүү 

математика сабагы (2 

класстар)  

 Тазалык жана класстык 

менен үй 

тапшырмалардын объему  

 Директордун орун 

басары  

Айдын ичинде   Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

  
  

Сабактарга 

катышуу  

1.Мекен таануу, окуу 

сабактарга 4 – класстарга 

катышуу  

 Көркөм окуу   Директордун орун 

басары  

Айдын ичинде  Маалымдама    

 

2.Экинчи чейректик 

текшерүү иштердин, жат 

жазуулардын 

дайындалышы  

 өз убагында жазылышы 

жана текшерилиши  

 Директордун орун 

басары  

4 жума    Усулдук олтурум  

 



Ата-энелер 

менен иштөө  

1.Индивидуалдык ата-

энелер менен иштөө  

 Окуучулардын сабакка 

катышуусу  

 Класс жетекчилер   

Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Маалымдама    

 

Де кабрь  

  
  
  

1.Китептердин сакталышы   Китептердин акыл абалы   Класс жетекчилер  4 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары менен 

олтурум   

  

Уюштуруучу 

иштер  

2.Ысык тамактануун 

контролу (3 класс)  

 Окуучулардын 

тамактануусундагы 

тартиби  

 Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

 

3 Жаны жылдыкка 

даярдануу жана 

коопсуздук техникасы 

сактоо  

 Ангемешуу жүргүзүү     3-4 жума      

 

  
  
  
  

Педагогикалы 

к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  

1.2-чейректик билим 

сапаты жана жетишүүнүн 

мониторинги 

 Билим сапат жана 

жетишүүнүн жыйынтыгы  

 Директордун орун 

басары  

4 жума  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

 

2.Класс жетекчилердин 

2чейрек боюнча 

жыйынтыгы   

 өз убагында журналдын 

толтурулушу, текшерүү 

иштердин жана чейректик 

баалардын коюлушу.   

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

4 жума  Отчёт   өндүрүштук 

жыйналышы  

3.Жаш адистер менен 

иштөө  

 Насаатчылардын 

сабактарга катышуусу  

 Насаатчылар  Ай ичинде  Иш планы  Усулдук олтурум  

  
  
  
  
  
  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

1.2-чейректик 3-4 

класстардын өздүк 

делолордун текшерилиши   

 өздүк делолордун болушу, 

тизмелердин 

жаныланышы, чейректик 

баалардын коюлушу  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

2.2-чейректик 

журналдарды текшерүү  

 Окуу пландардын 

аткарылышын 

контролдоо, объективдүү 

баалануусун байкоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  



3.2-класстардын 

күндөлүктөрүн текшерүү  

 Туура толтурулушун 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Сабактык 

текшерүүлөр  

1.Административдү ү 4-

класстарда жат жазуу  

 өздүк иштөөнү 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

 

2.Математика сабагынан 3-

4 класстардын 

дептерлерин текшерүү  

 Бирдик орфографиялык 

режимди сактоо жана 

иштердин түрдүүлүгү  

 Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары менен 

олтурум  

 

3.Окуу техникасын 

текшерүүсү  (4 класс)  

 Окуу техникасынын 

нормалары  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  Директордун 

орун басары менен 

олтурум   

4.2-4 класстардын 

текшерүү иш жана жат 

жазуу дептерлерди 

текшерүү  

 Бирдик орфографиялык 

режимди сактоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  Директордун 

орун басары менен 

олтурум  

 

5.Текшерүү иш жана жат 

жазуу өткөрүү  (3-4 

класстар)  

 Мониторинг жана 
баалоо боюнча 
сунуштарды ишке 
ашыруу  
  

 Класс жетекчилер   3 жума  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

  
  
  

Сабактарга 

катышуу  

1.1-класстардын мекен 

таануу сабактарына 

катышуу  

 Мугалимдердин иштөө  

системасы  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары менен 

олтурум   

2.3-класстардын 

математика сабактарына 

катышуу  

 Мугалимдердин иштөө  

системасы  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары менен 

олтурум   

  
  

1.Жаны жылдык иш 

чараларга даярдык  

 Жаны жылдык ич 

чаралардын өтүүчү 

графигин түзүү  

 Директордун орун 
басары  

  

1-3 жума    өндүрүштук 

жыйналышы  



Жалпы 

мектептин иш 

чаралары  

2.Жаны жылдык 

майрамдык ич чараларды 

өткөрүү  

  График боюнча 

майрамдык ич чараларды 

өттү жана өрт 

коопсуздугун сактоо.  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

4 жума    өндүрүштук 

жыйналышы  

  
  

Окуу 
материалдык  

мектептин 

базасы  

1.Жаны жылга окуу 

кабинеттердин өрт жана 

коопсуздук эрежелеринин 

сакталышы  

  Түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде    өндүрүштук 

жыйналышы  

 

2.Кабинеттерди кароо.  

Кабинеттердин өнүгүү 

планы жана мугалимдин 

иш орду менен таанышуу  

  Кабинеттин өнүктүрүү 

планы  

 Администраци я   4 жума    өндүрүштук 

жыйналышы  

 

  
  
  

Ата – энелер 

менен иштөө  

1.Жекече жетишпеген 

окуучулардын атаэнелери 

менен иштөө  

  Баланын жетишпеген 

сабактарын талкулоо  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Ата-энелер 

менен баарлашуу  

  

 

2.Ата-энелердин 

чогулушуларына катышуу  

     Класс жетекчилер  4 жума  Класс 

жетекчилер 

менен баарлашуу  

  

 

Окуучулар 

менен иштөө  

 Төмөн мотивациялуу 

окучуулар менен иштөө  

  Жетишпегендиктердин  

себептерин тактоо  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары менен 

олтурум   

 

 Январь  

  
  
  
  
  
  

Уюштуруучу 
иштер  

  
  

1Санитардык гигиеналык 

режимди сактоо  

 Сан гигиенаны сактоосун 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

  

 

2.Тамактануунун убагында 

уюштуруучулук  

 өз убагында 

тамактануунун табели  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

  

 

3.Ашкананын ишин 

контролдоо  

 Менюну байкоо   Директордун орун 
басары  

  

1-2 жума  Ашпоозчулар 

менен баарлашуу  

  

 



  4.1-4 класстардын сабакка 

катышуусу  

 Катышуунун мониторинги   Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

 

   

Педагогикалы 
к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  

1.1 жарым жылдыктын пед 

советин өткөрүү  

    Администраци я   2 жума  маалымдама    

 

2.Усулдук бирименин 

олтуруму  

    Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  
  

Ай ичинде    Усулдук олтурум  

 

3.КТПны толуктоо жана 

ондоо  

 Талкуулоо жана текшерүү   Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Усулдук олтурум  

 

  
  
  
  
  
  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

1.4-класстардын 

күндөлүктөрүн текшерүү.   

 2 жарым жылдыктын 

сабак тартиптерин 

контролдоо жана 

чейректик бааларды коюу  

 Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Маалымдама     

2.Электрондук журналды 

текшерүү (объективдүү 

баалануу, окуу 

пландарынын 

аткарылышы)  

 Электрондук журналды 

текшерүүдөгү 

(объективдүү баалануу, 

окуу пландарынын  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде    Усулдук олтурум  

   аткарылышын 

контролдоо)  

     

3.4-класстардын өздүк 

делолорду текшерүү  

 Окуучулардын тизмеси 

жана чейректик баалардын 

коюлушу  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама   Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

  
  

1.3-класстарда орус тил 

сабагынан 

 өтүлгөн  материалдарды 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  



Предметтик 

текшерүүлөр  

административдүү 

текшерүү иштер  

 

2.3-класстардын 

окуучуларды мекен таануу 

сабагынан тестирлөө  

 Өтүлгөн  материалдарды 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

3 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

  
  

Сабактарга 

катышуу  

1.4- класстардын 

математика сабактарына 

катышуу  

 Бирдиктүү 

орфографиялык режимди 

сактоо  

       Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

2.3-класстардын көркөм 

өнөр сабактарына катышуу  

 Коопсуздукту сактоо   Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

Жалпы 

мектептин иш 
чаралары  

Окуу 
материалдык  

мектептин 

базасы  
  

1.кабинеттердин 

инвентаризациялоо  

 Кабинеттердин паспортун 

контролдоо  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

өндүрүштук 

жыйналышы  

 

2.Дидактикалык 

материалдын чогулушу  

 Дидактикалык 

материалдардын түрү, 

жайланышуусу жана  

орду.  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

  
  
  

1.1-4 класстардын ата-

энелер председательдери 

менен ысык  

 Тамактануу жөнүндө 

суроолорду талкуулоо  

 Администраци я   4 жума   Ата-энелер 

менен баарлашуу  

  

 

Ата – энелер 

менен иштөө  

тамактануусу жөнүндө 

чогулушу  

     

2.Жеке түрдө таланттуу 

жана жетишпеген 

 Сабакка катышуусу, 

тартиби жана мектептин 

формасы  

 Класс жетекчи  

ИДН  

4 жума   Мугалимдер 

менен баарлашуу  

  



окуучулардын атаэнелери 

менен иштөө  

 инспектору жана   

Директордун орун 

басары  

Окуучулар 

менен иштөө   

Сабактардан жетишпеген 

окуучулар менен иш 

планын түзүү  

 1-жарым жылдыктын 

планы   

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Иш планы  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму   

Фе враль  

  
  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  
  
  
  

1.1-4 класстардын ысык 

тамактануусунун 

уюштурулушу  

 Тамактануунун графиги    Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Маалымдама     
  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

2.4 класстардын сабакка 

катышуусун контролдоо  

 Калтыруунун себептери   Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Класс 

жетекчилер 

менен баарлашуу   

3.1-класстардын 

окуучуларына кошумча эс 

алуу  

 өрт, жол 

коопсуздуктарынын 

эрежелери жөнүндө 

баарлашуу   

 Класс жетекчилер  3 жума      

4. “Таланттуу” жана “оор” 

окуучулар менен иштөө  

 өтүлгөн иш чараларды 

контролдоо  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Иш планы  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму   

  
  
  

1.Жаш адистердин 

класстан тышкаркы иш 

чараларын өткөрүүсүн 

контролдоо  

    Администраци я   1 жума    өндүрүштук 

жыйналышы   

Педагогикалы 
к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  
   

2.Сабактардын пландоосун 

контролдоо  

 3 максаттардын туура 

коюлушу  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

Ай ичинде  Жаш адистер 

менен баарлашуу  

  

 

3.Усулдук бирикменин 

иштөөсү.  

 2 чейректин жыйынтыгы   1-2 жума  Маалымдама   



   Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

  

Мектептик иш 
кагаздары  

менен иштөө  
  

1.Электрондук журналды 

текшеруу  

 Баалардын коюлушу           

 

2.3-класстардын иш 

дептерлерин текшерүү  

 Бирдиктүү 

орфографиялык режимди 

сактоо  

 Директордун орун 

басары  

2-3 жума  Маалымдама    

  
  
  
  
  
  

Предметтик 

текшерүүлөр  
  
  
  

1  

Административдик 

математика сабагынан 2 

класстардын текшерүү 

иши   

 өтүлүп жаткан 

материалды контролдоо  

 Директордун орун 

басары  

4 жума  Маалымдама    

 

2  

Административдик орус 

тил жана кыргыз тил 

сабагынан 2 класстардын 

текшерүү жат жазуу  

 Бирдиктуу 

орфографиялык режимди 

сактоо  

 Директордун орун 

басары  

3 жума      

 

3.4 класстардан мекен 

таануу сабагынан 

тесттирлөө  

    Директордун орун 

басары  

2 жума  Маалымдама    

 

  
  
  
  

1.2 класстардын мекен 

таануу сабактарына 

катышуу  

 Окуу методдору-окуу 

процессинин компоненти  

 Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

 

      Ай ичинде  Маалымдама    



Сабактарга 

катышуу  

2 3-класстардын орус тили 

сабактарына катышуу  

 Директордун орун 

басары  

  

  

Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  
3.Текшеруу иштертердин 

өткөрүү графиги  

 Текшерүү иштердин 

өткөрүүсүн контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

4 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

 

Жалпы 
мектептин иш 

чаралары  

Окуу 

материалдык  

мектептин 

базасы  
  

1.Ата Мекенди 

коргоочулардын күнүнө 

караштуу иш чараларды 

өткөрүү  

 Класстык сааттарды 

өткөрүү  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

3 жума    өндүрүштук 

жыйналышы  

 

Ата – энелер 

менен иштөө  

2.Ата-энелерди тарбия 

суроолору боюнча кабыл 

алуу  

 Ата-энелер менен жеке  

иштөө  

 Класс жетекчилер  1 жума  Ата-энелер 

менен баарлашуу  

Усулдук 

бирикменин 

олтуруму   

Окуучулар 

менен иштөө  

1-класстардын сабакка 

катышуусу  

 Сабакка катышуусун 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

Класс жетекчилер  

1 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум   

Март   

  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  
  

  

1.Тамактануунун 

уюштурусун контролдоо  

 Сан.гигиенын 

сакталышын контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

2.2-класс окуучуларынын 

сабакка катышуусун 

контролдоо  

 Калтырылган сабактарды 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

3.Окуучулардын 4чейрек 

ичинде келип кетүүсү  

 Келип, кеткен 

окуучулардын санын 

тактоо  

 Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Отчёт   Директордун 

орун басары 

менен олтурум  



 4.Таланттуу жана 

жетишпеген окуучулар 

менен иштөө  

 Маек алуу   Класс жетекчилер  Ай ичинде  Иш план  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  
 

5.Ортонку мектепке 

которулуу  

 Баарлашуу   Класс жетекчилер  Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Педагогикалы 

к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  
  
  

1.3-чейректин окуу сапаты 

жана жетишүүсүнүн 

мониторинги  

 3-чейректик 

жыйынтыктоо  

 Администраци я   1 жума  Отчёт   Педсовет   

 

2.Усулдук бирикменин 

олтуруму  

 Текшеруу иштердин 

жыйынтыктоо  

 Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Протокол   Усулдук 

бирикменин 

олтуруму   

3.Сабактын планын 

контролдоо  

 Оз убагында толтуруу   Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  
  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  
 

4.Усулдук бирикменин 

иштери  

 3-чейректин 

жыйынтыктоо  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

1-2 жума  Протокол   Усулдук 

бирикменин 

олтуруму   

  
  
  
  
  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

1.3-чейректин 

жыйынтыктоо өздүк 

делолорду текшерүү  

 3-чейректин 

жыйынтыктоо  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

Ай ичинде  Маалымдама   өндүрүштук 

жыйналышы  

 

2.3-чейректин 

жыйынтыктоо максатында 

электрондук журналды 

текшерүү  

 Окуу пландарын 

аткарылышы, өз убагында 

жазуу түрүндөгү текшерүү 

иштердин баалары 

коюлушу  

 Директордун орун 

басары  

1 жума  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы  

 4-чейрекке даярдык  4 жума  



3.Жаш адистердин 

сабактын планын 

текшерүү  

   Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

  
  
  
  
  
  
  
  

Предметтик 
текшерүүлөр  

  
  

   
  

1.2-класстарда мекен 

таануу сабагынан 

тестирлөө  

 Базалык дээнгелдеги 

билимдин сапатын билүү  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

4 жума  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

 

2.2-класстардан 

математика сабагынан 

административдик 

текшерүү иш алуу  

 “Эки орундук сандарды 

кошуу жана алуу” 

темаларын бышыктоо  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

2 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

3.2-4 класстардын 

текшерүү иш дептерлерин 

текшерүү  

    Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  
 

4.1-4 класстардын окуу 

техникасы  

 Окуу техникасын 

бышыктоо  

 Усулдук 
бирикменин  

жетекчиси  
  

2 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум   

5.3-чейректик текшеруу 

иштерди алуу  

    Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

3 жума  Маалымдама  өндүрүштук 

жыйналышы   

  
  
  

Сабактарга 

катышуу  
   

  

1.Биринчи класстардын 

окуу сабактарына катышуу  

 Окуу көндүмдөрдун 
денгээли  
  

 Усулдук 
бирикменин 
жетекчиси  

Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

 Мугалимдердин китеп 

менен иштөөсү  

 1 жума  Маалымдама  



2.2-класстардын 

математика сабактарга 

катышуу  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

Жалпы 

мектептин иш 

чаралары  

1.”8-март”, “Нооруз” 

майрамдарын өткөрүү  

 Майрамдык иш чаралар 

жана класстык сааттар  

 Класс жетекчи        

 

  
  

Окуу 

материалдык  

мектептин 

базасы  

1.4-чейрекке окуу 

кабинеттердин даярдыгы   

    Кабинеттердин 

башчылары  

Ай ичинде     өндүрүштук 

жыйналышы   

2.Санитардык гигиеналык 

режимди сактоо  

 Сан гигиеналык режимди 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

Кабинеттердин 

башчылары  

4 жума   Мугалимдер 

менен баарлашуу  

өндүрүштук 

жыйналышы  

 

  

Ата – энелер 

менен иштөө  

1.Ата-энелер менен жеке 

маектешүү  

 Маек алуу   Класс жетекчилер  Ай ичинде   Ата-энелер менен 

маек  

  

 

2.4-класстын атаэнелер 

чогулушуна катышуу  

    Класс жетекчилер  4 жума  Ата-энелер менен 

маек  

өндүрүштук 

жыйналышы   

Окуучулар 

менен иштөө  

1.Жетишпеген окуучулар 

менен иштөө  

 Иш пландын аткаруусун 

текшерүү  

 Класс жетекчилер  Ай ичинде  Мугалимдерд ин 

иш планы  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум   

Ап рель   

  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  
  

  

1.Тамактануунун 

уюштурусун контролдоо  

 Менюнун сакталышы   Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде    Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

2.3-класстардын сабакка 

катышуусу  

 Сабак калтаргын 

окуучулардын калтырган 

сабактардын себебин 

билүү  

 Класс жетекчилер  

Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 Кошумча иштердин 

жүрүүсүн контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  



1.”Таланттуу” жана 

“жетишпеген” окуучулар 

менен иштөө  

   Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

  
  

Педагогикалы 

к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук иштер  

1.Сабактын пландарын 

текшерүү  

 Текшерүү иштердин 

жазылуусу  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум   

2.Усулдук бирикменин 

иштоосу  

 .”Таланттуу” жана 

“жетишпеген” окуучулар 

менен иштөө  

 Директордун орун 
басары  

Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

Ай ичинде  Иш план  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

 

  
  
  
  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

1.Кундолукторду текшеруу   Мугалимдердин кундолук 

менен иштоосун 

контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

2.Электрондук журналды 

текшерүү (өз убагында 

толтуруусу)  

 Мугалимдин журнал 

менен иштөөсу  

 Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Маалымдама 

Мониторинг   

өндүрүштук 

жыйналышы  

 

  
  
  

Предметтик 
текшерүүлөр  

  

1.Орус тили жана 

математика сабактарынан 

4класстардан срез алуу  

    Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Маалымдама 

Мониторинг  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

2.1 жана 4 класттардын 

мекен таануу сабагынан 

иш дептерлерин текшерүү  

 Бирдиктүү 

орфографиялык режимди 

сактоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  
  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

  
  
  
  

1.Биринчи класстардын 

окуу сабактарына катышуу  

    Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  
  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 



  

Сабактарга 
катышуу  

  

2.4-класстардын 

математика сабактарына 

катышуу  

 Дептер менен иштөө, 

доскада иштөө, жаны 

технологияларды 

колдонуу  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  
  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 3.Жат жазуу жана 

текшерүү иштердин 

графигин текшерүү  

 Аткарууну текшерүү   Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Мугалимдер 

менен баарлашуу  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

Жалпы 

мектептин иш 

чаралары  

1.Күлкү күнүн 

майрамдоого даярдык 

көрүү  

    Директордун орун 
басары  

  

1 жума      

 

  

Окуу 

материалдык  

мектептин 

базасы  

1.Мектептин ондоого 

даярдыгы  

 Кабинеттерди бөлүү 

тизмесин даярдоо  

 Профком   Ай ичинде      

2.Алдыда болуучу ондоо 
түздөө боюнча  

кабинеттерди кароо  

 Ондоого даярдык, 
өтүнүчтөрдүн  

графигин түзүү  
  

 Профком 
Администраци 

я   

4 жума    өндүрүштук 

жыйналышы  

Ата – энелер 

менен иштөө  

1.Ата-энелер менен жеке 

маектешуу  

 Маек алуу   Класс жетекчилер  Ай ичинде   Ата-энелер 

менен маек  

  

 

2.4-класстын атаэнелер 

чогулушуна катышуу  

    Класс жетекчилер  4 жума  Ата-энелер 

менен маек  

өндүрүштук 

жыйналышы   

Окуучулар 

менен иштөө  

1.Жетишпегендер менен 

жеке иштоо  

 Жетишпегендер менен 

иштөөнү контролго алуу  

 Класс жетекчилер  4 жума  Иш план  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

Май   

  
  
  
  
  
  

Уюштуруучу 

иштер  

1.Тамактануунун 

уюштурусун контролдоо (1 

кл)  

 Катышууну текшерүү   Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Мааламдама   Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

2.4-класстардын сабакка 

катышуусу  

 Сабак калтаргын 

окуучулардын калтырган 

сабактардын себебин 

билүү  

 Директордун орун 

басары  

Ай ичинде  Мааламдама   Директордун 

орун басары 

менен олтурум  



3.”Таланттуу” жана 

“жетишпеген” окуучулар 

менен иштөө  

 Жылдык иш планынын 

аткарылышын текшерүү  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Иш планы  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 3.Китепканачынын иши   Китептердин кабыл 

алуусуна даярдык   

 Класс жетекчилер  4 жума      

  
  

Педагогикалы 

к кадрлар  

менен иштөө  

Усулдук 

иштер  

1.Сабактын пландарын 

текшеруу  

 Ктп менен дал келуусу   Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама   Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

2.КТП текшерүү   Мамлекеттик 

программалардын ктп 

менен дал келүүсү жана 

аткарылышы  

 Директордун орун 
басары  

  

3 жума  Мамлекеттик 

программалар 

дын ктп менен 

дал келүүсү  

Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

 

3.Усулдук бирикменин 

иши  

 Иш планынын 

аткарылышы  

 Директордун орун 
басары  

Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

1-2 жума  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Мектептик 

иш кагаздары 

менен иштөө  

1.өздүк делолорду 

текшерүү  

 өз убагында толтуруу   Директордун орун 
басары  

  

4 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

2.Электрондук журналды 

текшерүү. Предметтик 

мугалимдердин 

электрондук журнал менен 

иштөө  

 өз убагында толтуруу   Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  
 

3.1-4 класстардын 

электрондук журналды 

объективдүү толтуруу 

 Чейректик, жылдык окуу 

программалардын 

өтүлүшүн контролдоо  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама   өндүрүштук 

жыйналышы  



жана программанын 

өтүлүшү  

 

4. 1-4 класстардын 

күндөлүктөрүн текшерүү  

 Ата-энелерге, окуучулар 

менен байланышы  

 Директордун орун 
басары  

  

Ай ичинде  Маалымдама  Директордун 

орун басары 

менен олтурум  

Предметтик 
текшерүүлөр  

  

1.2-4 класстардын окуу 

техникасын текшерүү  

 Жыл ичинде окуу 

күндөмдөрүнүн 

жогорулашы  

 Директордун орун 
басары  

  

2 жума  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

Сабактарга 

катышуу  

1.4 класстардын орус тили 

сабактарына катышуу  

 Башталгыч класстардын 

бутуруучусунун билим  

сапатын жана даярдыгын 

байкоо  

 Директордун 

орун басары 

Предметтик 

мугалимдер  

Ай ичинде  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

Жалпы 

мектептин иш 

чаралары Ата 

– энелер менен 

иштөө  

1.Улуу АтаМекендик 

жениш майрамды 

даярдоо  

    Директордун орун 
басары  

  

1-3 жума      

 

2.Ата-энелер менен иштоо. 

Биринчи класска кабыл 

алуу  

 Документтерди кабыл 

алуу  

 Администраци я   1-3 жума      

 

Окуу 
материалдык  

мектептин 

базасы  

Мектептин китептерин 

ондоо жана өткөруүү  

 График менен китептерди 

китепканага тапшыруу  

 Китепкана  Класс 

жетекчи  

3 жума  Маалымдама  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  

 

Окуучулар 

менен иштөө  

1.Жетишпеген окуучулар 

менен иштөө  

 Иш план менен жылдыкты 

аяктоо  

 Класс жетекчи  

Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

3 жума  Маалымдама     

 

И юнь   

Усулдук бирикменин иши   Жылдык отчёт даярдоо, 

жаны окуу жылга 

даярдык  

 Директордун орун 
басары  

3 жума  УБ анализи  Усулдук 

бирикменин 

олтуруму  



Педагогикалы 

к кадрлар 

менен иштөө  

 Усулдук 

бирикменин 

жетекчиси  

Усулдук иштер  

Мектептик иш 

кагаздары 

менен иштөө  

1.Башталгыч класстардын 

директордун орун 

басарынын жылдык 

иштердин анализи  

 Жылдык отчётту даярдоо   Директордун орун 
басары  

  

1 жума  Отчёт   өндүрүштук 

жыйналышы  

 

  2.Жаны окуу жылга иш 

планын түзүү.   

 Жылдык планды тактап, 

кошумчалоо  

 Администраци я   4 жума    өндүрүштук 

жыйналышы  

  3.Ата-энелер менен иштөө. 

Келе турган биринчи 

класстын ата-энелери 

менен маектешүү.   

 Ата-энелерди иш кагаздар 

менен тааныштыруу.   

 Администраци я  Ай ичинде  Ата энелер 

менен баарлашуу  

  

 

  

  

Иш планды түзгөн: ________   Боркеева К.К.   


