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Циклограмма 

директордун тарбия иштери боюнча орун басарынын ишмердүүлүгү 

 

Дүйшөмбү  

- МПнин жолугушуусу (мектеп парламенти) 

- сабактарга катышуу 

- мектеп директору менен админстрациялык жолугушуу 

- класстык сааттарга катышуу 

- документтер менен иштөө 

- ийримдерге катышуу 

 

Шейшемби 

- мектепте административдик дежур болуу 

- методикалык иштер  

- документтер менен иштөө 

- класстык сааттарга катышуу 

- ийримдерге катышуу  

 

Шаршемби  

- класстык сааттарга катышуу 

 - методикалык иштер 

- ийримдерге катышуу 

 

Бейшемби  

- билим өркүндөтүү, курстарга, ББМ, райондук семинарларга катышуу 

- класс жетекчилерге жекече консультация  

-  класстык сааттарга катышуу 

-  ийримдерге катышуу 

 

Жума  

- сабактан тышкаркы иштерге катышуу 

- ата –энелер учун консультациялар (суроолор боюнча) 

- окуучулар менен жолугушуу (суроолор боюнча) 

- документтер менен иштөө 

- ийримдерге катышуу 

- класстык сааттарга катышуу 

 

Ишемби 

- документтер менен иштөө, кийинки жумага иштерди пландоо 

- диагностикалык изилдөө  

 



Август 

- Жылдык планга кошумча материалдарды даярдоо (диагностикалык ыкмалар, семинарлардын 

иштеп чыгуулары жана сценарийлер, изилдөө материалдары). 

- Педагогикалык кеңешмеге “Жаңы окуу жылында окуу-тарбия иштерин жана негизги иш-

чараларды пландаштыруу” деген темада сөз даярдоо. 

Сентябрь  

- Ийрим жана секциялык иштерди пландоо жана уюштуруу. 

- Мектептин социалдык паспортуна материалдарды даярдоо. 

- Мектептин кеңештин, алдын алуу кеңешинин отурумдарынын планын түзүү. 

- Мугалимдер күнүнө карата класс жетекчилердин усулдук бирикмесинде даярдоо жана 

талкуулоо. Тарбиялык иштердин планын бекитүү. 

Октябрь 

- Класстагы жана мектептеги биринчи класстан тышкаркы иштердин анализи. 

- Каникул убагында иш пландарын түзүү. 

- Класс жетекчилердин класстык папкаларын текшерүү.  

- Класстардын социалдык паспортторунун материалдарын изилдөө. 

 Ноябрь  

- МОнун класс жетекчилеринин чогулушу 

Декабрь  

- Жаңы жылдык майрамдар. Көрсөтмө жана иш чаралардын сапаты.  

- Биринчи жарым жылдыктын класстан тышкаркы иштеринин жыйынтыгы боюнча 5-11-

класстын окуучуларынын диагностикасы.  

- Бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуу кечесин даярдоо планы. 

- Чыгармачылык менен иштеген класс жетекчилердин иш тажрыбасын жыйынтыктоо. 

Январь  

- Биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы жөнүндө класс жетекчилер менен маек. 

- МОнун класс жетекчилеринин чогулушу 

Февраль  

- Ата –Мекенди коргоо күнүнө карата сценарий даярдоо. 

- Жылдык план боюнча иш- чараларды өткөрүү. 

Март  

- Жылдык план боюнча иш- чараларды өткөрүү. Уюштуруу жана өткөрүү иштеринин деңгээлин 

анализдөө. 

- Тарбия иштеринин усулдук жумалыгын даярдоо. 

- МОнун класс жетекчилеринин чогулушу 

Апрель  

- “Окуучу –париот жана атуул” багыты боюнча класстык топтордун ишин уюштуруу. 

 - Жеңиш күнүнө карата иш –чаралардын планын талкуулоо. 

Май  

- Тарбия иштеринин жылдык планын анализдөө жана диагностикалоо.  

- Класс жетекчилер менен алардын иш жыйынтыгы боюнча маек. 

- МОнун класс жетекчилеринин чогулушу. 

- Класс жетекчилердин аткарган иштери бонча отчетторун чогултуу. 

 - Кийинки окуу жылына тарбиялык иштерин пландоо.  

- Акыркы конгуроо жана бүтүрүү кечесинин сценарийлерин талкулоо.  

- Бүтүрүү кечелеринин уюштуруу жана өткөрүү. 

- Жылдык планды түзүү. 

- Пландоо жана эскертме берүү.  



 

Күн сайын: 

1. Мектепте дүжүрлөрдү уюштуруу. 

2. Класс жетекчилер менен күнүмдүк иш. 

3. Мектептин активдүү окуучулары менен күнүмдүк иштер. 

4. Көйгөйлүү балдар менен күнүмдүк иштөө. 

5. Өз алдынча билим алуу жана методикалык материалдарды топтоо боюнча күнүмдүк 

иштер. 

 

Жума сайын: 

1. Сабактардын тарбиялык функциясын изилдөө максатында сабактарга катышуу. 

2.   Сабактын тарбиялык функциясын изилдөө максатында сабактарга катышуу.           

3. Сабактын тарбиялык функциясын изилдөө максатында сабактарга катышуу. 

4. Класстардагы же кошумча билим берүү бирикмелериндеги класстык сааттарга, класстан 

тышкаркы иштерге катышуу, алардын уюштуруучулук деңгээлин, чыгармачылык 

активдүүлүгүн, тарбиялдык потенциалын изилдөө. 

5. Тарбия иштери боюнча класс жетекчилер менен консультациялар. 

6. Проблемалуу окуучулар менен иштөө боюнча социалдык педагог, психолог, кошумча 

билим берүү педагогдору менен консультациялар. 

7. Окуучулардын өз алдынча башкаруу органдарынын ишине катышуу. 

8. Админстрациялык кеңештин жыйналышына катышуу. 

9. Тиешелүү документтерди жүргүзүү. 

 

         Айсайын: 

1. Класс жетекчилер менен жолугушуу. 

2. Экскурсияларды уюштуруу. 

3. Басма сөз борборунда гезиттердин чыгарылышын көзөмөлдөө. 

 

                     Чейрек сайын: 

1. Класс жетекчилердин методикалык биргелештиги. 

2. Ишти талдоо, оңдоо, кварталдык тарбия иштеринин планын түзүү. 

3. Каникулга карата иш планын түзүү жана анын аткарылышын текшерүү. 

4. Класс жетекчилер менен чейректин жыйынтыгын талкуулоо жана кийинки чейректин  

иш планын түзүү. 

 

          Жылда бир жолу: 

1. Мектептин окуучуларын тарбиялоо картасын түзүү. 

2. Тарбия иштери боюнча мугалимдер кеңешин даярдоо жана өткөрүү.  

3. Окуу процессине активдүү катышкан мыкты класс жетекчилердин, кошумча билим 

берүүчү мугалимдердин иш тажрыйбасын жалпылоо. 

4. Класстан тышкаркы иштердин жыйынтыгы боюнча окуучуларга анкета өткөрүү. 

5. Өткөн окуу жылындагы иштин жыйынтыгы боюнча класс жетекчилер менен маек. 

6. Өткөн окуу жылындагы иштин анализи. 

7. Кийинки окуу жылына  тарбия берүү максаттарын коюу. 

8. Кийинки окуу жылына  иш пландарын түзүү. 

 

                                     

 


