
 

Кытай тилин окутуучу №95 мектеп- гимназиясынын тарбия иштери боюнча директордун орун басары 

 2020-2021;2021-2022 окуу жылдарындагы тарбия иштеринин  проблемалык-багыттагы  анализ-отчету 

 

Багыттар Аткарылуучу иштер Аткарылган иштердин 

жыйынтыгы 

Чечилбеген маселелер Божомолдоо 

1.Окуучулардын окуу 

процессине катышуусун 

анализ кылуу.  

 

Окуучулардын окуу процессине 

катышуусун жана кечигүүсүн 

көзөмөлгө алуу үчүн  bal.kg тиркемеси 

менен иш алып баруу.        

Тиркемеден ар бир ата-энеге окуучу 

тууралуу толук маалыматты жеткирүү 

(мектепке кайсыл убакта кирди, 

чыкты, күнүмдүк алган баалары, 

расписаниеси, үй тапшырмаларын 

жиберүү ж.б.). Мектеп 

администрациясы бул тиркеме менен 

окуучулардын сабакка катышуусун, 

кечигүүсүн көзөмөлдөө менен иш 

алып баруу. Сабакты көп калтырган 

окуучулар менен профилактикалык 

түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана 

окуучулардын ата-энелери, өздөрү 

менен бирге иш-чараларды өткөрүү.  

ИДН, соц. педагог, психолог 

кызматкерлери менен конкреттүү иш 

чараларды  пландаштыруу.  

Сабак калтыруу, сабактан көп 

кечиккен окуучулар менен иш-

жүргүзүү балдар укугунун 

Конвенциясынын, комплекс- 

гимназиянын уставынын негизинде 

жүргүзүү. 

 

 

 

 

 

2020-2021-окуужылынын башында окуу онлайн 

форматта улангандыктан окуучулардын сабакка 

катышуусу бекитилген расписаниенин негизинде 

предметтик мугалимдер тарабынан  

WhatsApp тиркемеси аркылуу билдирүү жасалып 

турду.  Класс жетекчи тарабынан классындагы 

окуучулардын ар бир сабакка катышуусу,  

жетишүүсү көзөмөлдөнүп жыйынтыгы 

анализденип администрацияга билдирилип турду. 

Көйгөй жараткан окуучулар менен соц. педагог, 

психолог иш жүргүзүп ата-энелери менен 

байланышып турду.  Сүйлөшүүдөн жыйынтык 

чыкпаган окуучулар администрация тарабынан 

профилактикалык кеңешке ата-энелери менен 

чакыртылып түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп,  

класс жетекчинин көзөмөлүнө коюлуп  иш 

алынып барылды. 

 3-чейректен баштап офлайн окууга өткөн 

класстардын окуучулары bal.kg тиркемеси 

аркылуу сабакка катышуусу, кечигүүсү катталып 

күн сайын дежурный администратор тарабынан 

көзөмөл жүргүзүлүп турду. 

Сабакка катышуусуна анализ (bal.kg 

тиркемесинин негизинде): 

 
 

Окуу жылы ичинде окуучулар 

тарабынан   айрым класстарда  

сабак көп   жолу калтырган, 

класс менен жакшы иштеген 

жетекчилердин ролун 

өнүктүрүү,  ыкмаларды 

жайылтуу, кеткен 

окуучулардын себептерин 

тактоо, келген окуучулар менен 

өзгөчө ыкмалар менен 

адаптациялоо процессин 

жүргүзүү,  көп калган, көп 

кечиккен окуучулардын ата-

энелери менен иш жүргүзүлүп, 

профилактикалык кеңешке 

чакыртылып сүйлөшүүлөр 

жүргүзүлсө деле жыйынтык 

толук болгон жок. Соц. абалы 

боюнча учетто турган кээ бир 

окуучуларда ата-энелери 

тарабынан көзөмөл болбой 

келүүдө. 

“Окуучуларды электрондук 

көзөмөлдөө” долбоору аркылуу 

иш алып барууда айрым класс 

жетекчилер тарабынан көзөмөл 

толук болгон жок . Окуучулар 

чиптерди жоготуп жиберүүсү, 

үйлөрүнө унутуп калуусу, 

мектепке келгенде базадан 

өтпөй койуусу жана чыкпай 

кетүүсү көп катталды. 

Сабакты себепсиз көп 

калтырган окуучулардын 

ата-энеси чакырылып, 

класс жетекчинин 

көзөмөлүн, мектеп 

психологунун ишин 

күчөтүү, көп калтырган 

окуучуларды өз 

учурунда 

администрацияга тез 

арада билдирүү. 

Соцпедагог, психолог 

кызматташтыгы аркылуу 

тесттерди өткөрүп, 

жыйынтыгы менен 

себептерин аныктап, 

класс жетекчилерге 

жеткирүү. Ата-энелердин 

көзөмөлүн күчөтүү 

биргелешкен пландар 

менен иш алып баруу. 

Биринчи май райондук 

ИДН кызматкерлери 

менен класс жетекчилер  

биргелешип  жашаган 

жерлери менен 

таанышуу, рейддерди 

күчөтүү. Ата-энелерге 

баласынына көзөмөл 

салууну милдеттендирүү, 

“Окуучуларды 

электрондук 

көзөмөлдөө” долбоору 

менен иштөөнү  улантуу.                                         
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2.Күндөлүктөрдүн 

көзөмөлүнө анализ берүү 

 

 

 

 

 

 Окуучулардын күндөлүктөрү 

белгиленген графиктин негизинде 

текшерилип, жыйынтыгы чыгарылып,  

класс жетекчилерге тааныштырып 

туруу. “Окуучуларды электрондук 

көзөмөлдөө” долбоору аркылуу ар бир 

ата-энеге күнүмдүк расписаниенин 

негизинде сабактардан алган баалары 

предметтик мугалимдер тарабынан 

жөнөтүлдү.4-5- класстын                                                                             

окуучулары  мектептин күндөлүгү 

менен камсыздалды. 

Күндөлүктү төмөнкү критерий менен 

текшерүү, ата-энелерге жеткирүүсүн 

милдеттендирүү.  

1. Күндөлүктүн сырткы абалы; 

2. Тыкандыгы; 

3. Туура, так жана сабаттуу 

 “Келечек өзүн-өзү башкаруу жаштар уюму менен 

бирдикте ай сайын күндөлүктүн кармалышы, 

баалардын коюлушу, таза сактоосу,  ата-

энелердин көзөмөлү боюнча текшерилип, 

жыйынтыгы чыгарылып окуучулар 

тааныштырылып турду.  Жалпысынан 

күндөлүктөрдүн абалы талапка жооп берди.  

Күндөлүктөрдү текшерүүдө маршруттук схемасы 

толук, так эмес, расписаниелери, регламенти 

толук жазылбаган, класс жетекчи тарабынан 

жума сайын көзөмөлдөнбөгөн, ата-энелер 

тарабынана чейректик баа менен таанышып кол 

койбогон, жума сайын текшерип кол койбогон 

кемчиликтер катталып турду. 

 Предметтик мугалимдер тарабынан үй 

тапшырмалар да жөнөтүлүп турду. 

Онлайн режими учурунда ата-энелерге, 

окуучуларга билимдерин баалоо, үй 

Күндөлүктү жоготкон 

фактылар көп кездешти. 

Жоготкон окуучулардын 

себептери класс жетекчилер 

тарабынан  аныктоону улантуу. 

Күндөлүктөргө ата-энелер 

тарабынан көзөмөлдүн аздыгы. 

Кээ бир класс жетекчилер 

күндөлүктөрдү убагында 

текшеришпейт. 

 Класс жетекчинин көзөмөлү аз 

болгондуктан  айрым ата-

энелер маалымат менен камсыз 

боло алышкан жок.  Айрым 

мугалимдер үй тапшырмаларын 

толук кетиришкен жок. 

Окуучулар 

тапшырмаларды жазып 

туруу жана  төмөнкү 

класстын окуучулары 

үчүн маршруттук схема 

маанилүү болгондуктан 

схеманы туура так чийүү 

менен маалыматты толук 

берүүнү жолго салуу. 

Электрондук күндөлүктү 

колдонуу менен күн 

сайын окуучулардын үй 

тапшырмаларын, 

күнүмдүк расписание 

менен алган бааларын 

ата-энелердин 

маалыматына жиберип 

турууну камсыз кылуу. 



толтурулушу; 

4. Үй тапшырманын так жана ар 

дайым толтурулушу; 

5. Расписаниенин туура 

толтурулушу; 

6. Ата-энелер тарабынан 

көзөмөлдүн жүрүшү; 

7. Окуучуларды мактоо жана сын 

пикир айтуу жазууларынын 

болушу; 

  

 

тапшырмалары толук өз убагында жеткирилип 

турду. 

Ар бир ата-энеге 

маалыматтын толук 

жетүүсүн камсыз кылуу. 

3.Тартиптүүлүктүн, 

тартип бузуунун жана 

кылмыштуулуктуктун 

профилакти калык 

деңгээли, анын 

жыйынтыктары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленин райондук  ИДН менен кытай 

тилин окутуучу №95 мектеп  -

гимназиясы окуучулардын тартип 

бузуусунун  алдын алуу максатында 

бирге иш планы бекитилген. Ошондой  

эле микроучасток боюнча иш 

жүргүзүү максатында  рейддердин 

графиги  бир жылга түзүлүп 

бекитилген.  Комплекс ичинде 

окуучулардын тартип бузуусун 

алдын-алуу боюнча  профилактикалык 

Кенеш түзүлгөн, планы бектитилген. 

Тартип бузган балдарды учетко коюу 

каралган. Ар бир класс жетекчиге   

өздүк папкасын ачтыртып, иш планын 

тактап  көзөмөлгө алуу. Чейректер, 

жарым жыл, жыл  аягында анализ 

түрүндө отчет талап кылуу. Психолог,  

соц. педагог, ИДН,  коопсуздук 

кызматкерлери менен тыгыз иш алып 

баруу. 

Тартип бузууну алдын алуу иштерин КР билим 

берүү закондорунун, мамлекеттик 

программалардын, “Балдар кодекси”, 

Конвенциянын, Бишкек шаардык  кенешинин, 

мэриясынын токтомдорунун негизинде 

жүргүзүлдү.  ИДН, МТУ кызматкерлери, ата-

энелер комитети ,соц. педагог, психолог, класс 

жетекчилер бирикмеси, “Келечек” өзүн-өзү 

башкаруу уюмунун, балдар,  кыздар кенеши 

аркылуу жүргүзүлөт. “Өспүрүмдөр арасында 

тартип бузуучулукту алдын алуу” иш чарасынын 

алкагында шаардык комплексттик программанын 

негизинде иш алынып барылды. 

Тартип бузган жана “кооптуу тобундагы”  

окуучулар менен иш алып баруу кадамдары: 

1-кадам: Класс жетекчи окуучуну класс 

ичинде өзүнүн көзөмөлүнө алат. 

2-кадам:Профилактикалык иш-чараларды 

жүргүзүү 

3-кадам: Мектеп ичинде көзөмөлгө же 

“кооптуу топко” алынат. 

4-кадам: Көйгөйлөрү боюнча соц. педагог, 

психолог тарабынан иштер жүргүзүлүп, 

тиешелүү мекемелер менен иш алып барышат 

(“Балдарды коргоо  борбору”, РЦПЗ, 

наркологиялык борбор,  психо-педагогиклык 

комиссия). 

5-кадам:  КДД гы чыгаруу. 

6-кадам: ИДН учетуна алуу. 

Окуучулардынын 

психологиялык, жаш 

өзгөчөлүктөрүн эске алып, 

психолог, соц педагог менен 

иш жүргүзүүнү,  класс 

жетекчилер  ата- энелер, 

окуучулар  менен 

кызматташтыкты, мектеп 

окуучуларына психологиялык 

жардамды  күчөтүү. Башка 

балдардын мектеп 

территориясынын жанында 

туруп, окуучуларга рэкет 

болуусун алдын  алуу. 

Рейддерди мектеп 

микроучастогуна мугалимдер 

СБ, ИДН кызматкерлери менен 

жүргүзүү. Башка мектептер 

менен тыгыз байланышта иш 

алып баруу. Мектеп 

парламенти, мугалимдер, класс 

жетекчилер локалдык  иш 

пландарын конкреттештирүү. 

Тартип бузган окуучулардын 

ата-энелери менен  иш 

жүргүзүү.  Психологиялык 

кызматты күчөтүү. 

 Класс жетекчилердин 

усулдук кенешинде 

рэкетке, тартип бузууга, 

вандализм, 

клептоманияга каршы 

иш жүргүзүүнүн жаны 

методикасын иштеп 

чыгып планга киргизүү. 

Психолог, соцпедагог,  

класс жетекчи 

класстардагы 

окуучулардын өздүк 

папкасын ачып, ага 

окуучуга тиешелуу 

аныктама, мүнөздөмө 

психологиялык иш 

чараларды жылдан 

жылга толуктап туруу. 

Райондук ички иштер 

башкармалыгынан 

территориянын 

сыртында көзөмөл 

болуусун сунуштоо. 

Психологиялык 

тесттерди  ар түрдүү 

багыттар боюнча алып 

туруу жана туура эмес 

жакка багытталган 

окуучуларды алдын ала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көзөмөлдөп туруу үчүн керектүү документтер: 

1. Класс жетекчи тарабынан окуучуга 

мүнөздөмө. 

2. Психологиялык мүнөздөмө. 

3. Жетишүү ведомосту. 

4. Социалдык карта. 

5. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк. 

6. Ата-энесин тастыктаган документтер. 

7. Мектеп көзөмөлүнө алуу үчүн 

мүнөздөмө. 

8. Өтүнүч кат. 

9. Түшүнүк каттар 

10.Сабакка катышуу,кечигүүсү боюнча табель 

        Соц.педагог  иштелип чыккан 

категориялардын негизинде  учетто турган 

балдар, сабакты көп калтарган, көп кечиккен 

балдар  менен жекече иш алып барып, ал 

окуучулардын ата- энелери менен, 

микроучастоктогу балдар тууралуу маалымат 

менен иш жүргүздү.  Психолог класс жетекчи, 

профилактикалык кеңеш сунуштаган,  изилденген 

бала, тобокел тобундагы бала менен жекече, 

жалпы иш-чараларды жүргүзүп, класстын, 

мектептин, коллективдин, ата-эненин, чөйрөнүн 

психологиялык абалы жөнүндө анализ жүргүзүп 

иш алып барды. Тартип бузууну алдын алуу 

боюнча  наркоманияга, алкоголдук ичимдиктерге, 

тамеки чегүүгө каршы өспүрүмдөр арасында иш- 

чаралардын  айлыгы уюштурулуп жана өткөзүү 

планы  иштелип  чыкты. Буга ылайык, “Тартип 

бузууну алдын алуу”, “Окуучулардын өмүрүн 

жана коопсуздугун сактоо боюнча класстык 

сааттар өткөзүлүп,  окуучуларга окуучунун 

максаттары жана милдеттери, ошондой эле 

күтүлүүчү жыйынтыктары боюнча 

тааныштырылды.  ИДН, мектеп ичинде 

көзөмөлдө турган окуучуларды тактап, ар бир 

окуучуга атайын картотека ачылды. Жашы жете 

элек өспүрүмдөр арасында  “Тартип бузуучулук 

жана мектеп рэкети”, “Окуучунун өмүрү жана 

коопсуздугу”, “Окуучунун инсан болуп 

аныктоо, туура көз 

карашын  

калыптандыруу 

максатында иш-

чараларды жүргүзүү. 

Мектеп жанындагы 

компьютердик 

клубдарды жаптырууну 

акимиатка сунуштоо. 

Көзөмөлгө алынган 

класстарды текшерүү 

критерийлерин активдүү 

колдонуу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тарбияланышына мектеп менен үй-бүлөнүн 

таасири” темасында   класстык сааттар, 

лекциялар,  ата–энелер чогулушуштары 

өткөрүлдү. Ленин райондук жаш өспүрүмдөр 

инспекциясынын  кызмыткерлери тарабынан  

“Окуучулар арасында тартип бузучуулукту 

алдын-алууу жана диний экстремизм жана 

терроризмге каршы иш жүргүзүү” деген темада 

бир нече лекциялар онлайн жана офлайн 

форматта окулду. Тартип бузууну алдын алуу 

боюнча окуучуларга ПАВ ичимдиктерин 

колдонууга каршы видеолор көрсөтүлүп, 

маалыматтар берилип, түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлдү.  “Сергек жашоо образы” класстык 

сааттарынын эксперименталдык программасына 

ылайык 6-9-класстарга жыл бою 10 саат, 10-11-

класстарга жыл бою 5 сааттан  класстык сааттар 

өткөрүлдү. Программанын максаты: шарт түзүү, 

балдардын жана өспүрүмдөрдүн күч-кубатын ден 

соолук жана өнүгүү жагында толук кандуу 

пайдалана билүү.  

Милдети: балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден 

соолугун чыңдоо жана сактоо, алар да ден 

соолуктун жана сергек жашоо образынын 

баалуулуктарын түзүү. “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарын жүзөгө ашыруунун 

жыйынтыгы менен окуучулар сергек жашоо 

образы боюнча турмуштан өз алдынча алган 

билимдеринин универсалдык окуу көндүмдөрүн 

алат. Евросоюз уюму менен биргеликте 

жүргүзүлгɵн КАДАП 6 баскычынын 

«Наркотикалык заттарды колдонуунун эрте 

алдын алуу» программасынын (Мотивациялык 

кенеш берүүгɵ негизделген алдын алуучулук 

кийлигишүү, окуучулардын ата-энелери менен 

сүйлөшүү жүргүзүлүп  ийримдерге, коомдук 

иштерге тартылды. Окуучулардын тартип бузуусу  

класс жетекчилердин кеңешмесинде  каралып 

турду. Мектепке орнотулган видео көзөмөлүнүн 

жардамы менен окуучулардын тартип бузуусу, 

жоголгон буюмдары изделип көзөмөл болуп 



турду. «Окуучулардын ден соолугун жана өмүрүн 

коргоо, жалпы билим берүүчү мекемелердин 

окуучуларынын арасында укук бузууну алдын 

алуу, жолдо жүрүү эрежелери боюнча мектептин 

ИДН тарабынан окуучуларга пландын негизинде 

лекция окулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 

25-майда  9,11-класстын окуучуларына, ата-

энелерине акыркы коңгуроо салтанатына 

чогулбоо жөнүндө түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлдү. 

4. Рейд жүргүзүүнүн 

жыйынтыгы 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд ар бир ай сайын жүргүзүү жагы 

каралган. Микроучастокко тиешелүү 

окуучулар көзөмөлгө алуу жагы 

каралган. 

Рейд жүргүзүүнүн максаты: компьютердик 

клубдарды, соода-сатык точкаларын, телефон 

уурдоо жагын, кечиккен окуучуларды жана 

сабактан качкан окуучулар жөнүндө маалымат 

алуу.  Рейд төмөнкү территорияларда 

жүргүзүлдү:Жал15,Жал-23, Жал-29 кичи 

райондорунда  ай сайын жүргүзүзүлгөн  рейд 

тууралуу справкалар жазылып турду. Рейд 

учурунда одоно тартип бузган окуучулар 

катталган жок.  ИДН кызматкери  жана 

“Милициянын жаш досу” отрядынын мүчөлөрү  

дайыма мектептин территориясына рейд 

жүргүзүп билдирүү жасап турушту. 

Дайыма графиктин негизинде 

рейд жүргүзүлүп, окуучуларга 

түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлсө да 2-смендин 

окуучулары соода борборунан 

уурулук кылуу, футбол ойноп 

сабакка кечигип келүүлөрү 

катталды. 

Рейд ар бир ай сайын 

жүргүзүү сабакка 

кечиккен окуучулардын 

ата-энелери, класс 

жетекчилери менен иш 

жүргүзүү. 

5.Мектепте түзүлгөн 

тарбия иштерине 

карата иш- чаралардын 

эффективдүүлүгүн 

анализдөө 

Жаны окуу жылында тарбия иштерин 

пландоо окуу, илимий- методикалык 

жана башталгыч класстардын,  

райондук Билим берүү 

башкармалыгынын  иш чараларына  

карата түзүү. Пландаштырылган иш-

чаралар ар бир параллелдерге  

бөлүндү.  Класс жетекчилерге 

тарбиялык сааттарды, семинар- 

тренингдерди пландоо жана өткөрүү. 

Тарбия иштерин Мамлекеттик 

программалардын  негизинде жана  

багыттар менен  алып баруу. 

Окуучулардын бирдиктүү форма 

кийүүсүн текшерүү, күндөлүктөрдүн 

толтурулушу, мектептин ичи, сыртын 

тазалоо иштери, ишембиликтерди  

өткөрүү, кабинеттерди 

Тарбия иштери   мамлекеттик программа, 

закондордун, нормативдин жана тарбиянын 

багыттарынын  негизинде улантылды. 

Нравалуулук, патриоттуулукка, эмгекке, кесипке 

тарбиялоо, эстетика, экология, укуктуулукка, ден 

соолук багытында ар бир айга иш-чаралар 

пландаштырылган. Карылар күнү жана 

инвалиддерге, 9-май ветерандарга акциялар 

уюштурулуп бардык класстар активдүү катышты.  

4-11-класска чейин класс жетекчилер тарабынан 

класстык тарбиялык сааттын пландары иштелип 

чыгып, метод кеңеште каралып бекитилген. Окуу 

жылы ичинде жумасына бир жолу расписаниеге 

класстык сааттар  коюлуп класс жетекчи 

тарабынан өтүлдү. Класстык журналга класстык 

сааттар да киргизилип өтүлгөн темалар жазылып, 

34 сааттык программа аткарылды.  Класс 

жетекчилердин кеңеши иштеп айына бир жолу 

Жылдык тарбиялык планга 

кирген иш чаралардын кээ бири 

аткарылбай калды. Бул класс 

жетекчилердин  өз функциясын 

толук билбегендиги,  

профессианалдуу денгээлин 

жогорулатуу методикалык 

китепчелердин жоктугу таасир 

берди . 

Методикалык, 

дидактикалык 

материалдарды, класстан 

тышкары тарбиялык 

иштер тууралуу 

журналдарга жазылууну, 

өз профессионалдык 

денгээлин которууну 

талап кылуу. Өз 

методикалык 

китепчелерди иштеп 

чыгуу  Мектептин ичин, 

сыртын тазалоо иштерин 

организатор, мектеп 

парламентинин 

көзөмөлүн күчөтүү. 

Экологиялык 

жумалыктарды өткөрүү. 



жашылдандыруу иштерин 

пландаштыруу. Райондук, шаардык 

конкурстарга, акцияларга активдүү 

катышуу, социометриялык изилдөө  

жүргүзүү, окуучуларды мектепке 

тартуу иштери, башка коомдук  

уюмдар менен иштөө. “Келечек” өзүн- 

өзү башкаруу уюмунун ишин  

көзөмөлдөө.   

кеңеш өткөрүлүп турду. Тарбия ишин жүргүзүүдө 

соц. педагог, психолог, уюштуруучу, ИДН 

кызматкерлери бирдиктүү иш алып бара алышты. 

Тарбия иштеринин жүрүшү боюнча 2-чейректен 

кийин «Тарбия процессинде туруктуу өнүгүүнүн, 

жоопкерчиликтүү керектөө жана өндүрүштүн 

негиздерин окуучулардын аң-сезиминде 

калыптандыруу» деген темада  педагогикалык 

кеңеш өткөрүлүп төмөндөгүдөй чечим кабыл 

алынды. 

 Туруктуу өнүгүүнүн негизги 

компетенциялары тарбия берүү ишинде 

ишке ашырылсын; 

 “Жооптуу керектѳѳ жана ѳндүрүш” , 

туруктуу өнүгүүнүн 12-максаты 

тарбиялык сааттардын, кесипке багыт 

берүү, салттуу музыка, чыгармачыл 

ийримдик сабактардын мазмунуна, 

максаттарына   жараша айкашып, 

окуучуларга кенен түшүнүк берилсин 

жана киргизилсин; 

 Адамдык баалуулуктарды, теңдикти, 

жашоо мүнѳзүн жана экологиялык 

жүрүм-турумду тандоо сыяктуу маанилүү 

маселерди түшүнүү менен,    туруктуу 

керектѳѳ –бул табигый ресурстарды 

сарамжалдуу пайдалануу, же 

“экологиялык”  керектѳө көндүмдөрүнө 

ээ болушуна  класс жетекчилер, ийрим 

мугалимдери  тарабынан салым  

кошулсун; 

 Туруктуу өнүгүүнүн 17 принциби 

жөнүндө ата-энелер чогулушунда 

түшүнүк берилсин; 

 “Жооптуу керектѳѳ жана ѳндүрүш”, 

туруктуу өнүгүүнүн 12-максаты, негизги 

компетенциялары ата-энелер менен 

Класстар арасында 

рейтингди ар бир чейрек 

боюнча чыгарып туруу.   



иштөө планына киргизилип ата-энелер 

менен ишти алып баруу улантылсын.  

 2020-2021-окуу жылында 5-11-класстарда 

профилдик предметтер боюнча кошумча 

акы төлөп окутулуучу сабактар “Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлиги №1155/1 буйрук, 2019 

ж. 02.10” негизинде ата-энелердин 

каалоосу боюнча жүргүзүлсүн. Төлөй 

албаган окуучулар класс жетекчи 

тарабынан предметтик мугалимдерге 

билдирилип, предметтик мугалимдин 

макулдугу менен бекер окутулсун. 

 Класс жетекчи тарабынан аркандай иш-

чараларга, даталуу күндөргө жана 

класстык фонд ж.б.үчүн акча 

чогултулбасын. 

 

 Акча чогултууга тыюу салуу боюнча ар 

бир класс жетекчи тарабынан ата-

энелердин маалыматына билидирилсин 

Кыргыз Республикасынын билим берүү 

уюмдарынын базалык окуу планына ылайык 

иштелип чыккан “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарынын эксперименталдык 

программасынын негизинде 6-9-класстарга жыл 

ичинде 10 саат 10-11-класстарга жыл ичинде 5-

сааттан класстык саатар өтүлдү. 

Программанын максаты: Шарт түзүү, балдардын 

жана өспүрүмдөрдүн күч-кубатын ден соолук 

жана өнүгүү жагында толук кандуу пайдалана 

билүү. Милдети: балдардын жана өспүрүмдөрдүн 

ден соолугун чыңдоо жана сактоо, алар- да ден 

соолуктун жана сергек жашоо образынын 

баалуулуктарын түзүү. “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарын жүзөгө ашыруунун 

жыйынтыгы менен окуучулар сергек жашоо 

образы боюнча турмуштан өз алдынча алган 



билимдеринин универсалдык окуу көндүмдөрүн 

алат.   

 Германия кызматташтыгы менен GIZ 

проектисинин «Кесипке багыт берүү» боюнча 5 

тепкичтүү  пилоттук програмасы менен иш алып 

бардык. Бул программа 9-класстар арасында 17 

теориялык 8 практикалык (чыныгы жолугушуу, 

окуу жайларга жана мекемелерге  экскурсия) 

сабактары өтүлдү. Бул сабакта окуучулар өздөрүн 

таанууга (кызыгуулар жөндөмдүүлүктөр, 

көндүмдөр, баалуулуктар ж.б.), кесип жана 

карьера тууралуу билишти о.э. практикалык 

билимдерди алууга жана эмгектин чыныгы 

дүйнөсү менен жолугушуу аркылуу кесипти 

сынап көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жыл 

бою расписаниеге коюлу менен бардык 9-

класстын окуучуларына сабак катары өтүлдү. 

Кесипке багыт берүү боюнча бир нече кесиптик 

окуу жайларга, лицейлерге, колледждерге 

экскурсияларга барып келишти. 

 Окуучулардын сабактан кийин жана сабакка 

чейинки бош убактыларныда акысыз 

эстетикалык, спорт, келечектеги кесип багытында 

ийримдер иш алып барышты.  

Жыл ичинде төмөнкү ийримдер иш алып 

барышты: 

№ Ийримдин 

аталышы 

Жетекчилер 

1.  Комузчулар Алдабекова Б. 

2.  Комузчулар  Алдабекова Г 

3.  Хор Карыьекв А 

4.  Вокал Андарбекова К.А. 

5.  Чудо вязание  

6.  Театралдык 

студия 

Милениум 

Степанова О.Ню 

7.  Бий (элдик) Асангазиева А 

8.   

Кытай тили 

Азизбек к Ж 

9.  Курмантай к А 

10.  Кубанычбекова Н 

11.  Мирбек к Н 



12.  Кытай тили Максатбекова Б.М. 

13.   Рахимова Э 

14.   Щаршенбекова С 

15.   Осмонова Ч 

16.   Эреншаева Ж 

17.  Экономика 

негиздери 

Бекбоева А.Т. 

18.  Фотодело Добротолюбов О.В. 

19.  Информатика Ногоев М 

20.  Таэквондо Назарбаев А 

  

 “Келечек” өзүн –өзү башкаруу уюму тарбия ишин 

жүргүзүүдө чоң көмөк көрсөтүштү.  

Тарбия иштери боюнча уюштурулага райондук, 

шаардык иш-чараларга окуучулар активдүү  

катышып турушту.  Райондук, шаардык спорт 

багытындагы  “Мектеп лигасы” мелдешине 

волейбол, футбол, баскетбол, сууда сүзүү, женил 

атлетика, тогуз коргоол, шахмат багытында 

катышып ийгиликтерди жарата алышты.  

Пандемия учурундагы онлайн окуу мезгилинде 

психолог, соц. педагог тарабынан 3 жолу онлайн 

тренинг өткөрүлдү. 34 ата-эненин, 74 окуучунун 

кайрылуусу менен иш жүргүзүлдү. 234 ата-энеге 

жана окуучуга консультация берилди.  

6.Тарбиялык  сааттардын 

денгээлинин окуучуларга 

таасирдүү болушун 

анализдөө 

Окуу жылынын башында ар бир класс 

үчүн биринчи жарым жана экинчи 

жарым жылга карата тарбиялык 

сааттар окуучулардын жаш 

өзгөчөлүгүнө, тарбия ишинин 

багытына  карата жаңыланып түзүлүп 

бекитилген. Сабактар ар бир айда 4 

жолу окуучунун жаш өзгөчөлүктөрүн, 

мамлекеттик программалар, учурдун 

актуалдуу проблемаларына карата 

темаларга бөлүнгөн. Андан башка 

жыл бою өтүлүүчү  ачык тарбиялык 

сааттар бекитилген.  

“Сергек жашоо образы” класстык 

сааттарынын эксперименталдык 

          Класстык тарбиялык сааттар, мамлекеттик 

программалар,   багыттар боюнча  жыл бою  

өтүлдү.  Класстык сааттар класс жетекчилер 

менен бирге КР «Билим берүү» мыйзамынын 

талабына жооп бере турган денгээлде түзүлгөн. 

Класстык тарбиялык сааттар жыл бою 34 саатка 

эсептелинип, класс жетекчилер тарабынан 

календардык-тематикалык план түзүлдү. 

Түзүлгөн план мектептин методикалык 

кеңешинде каралып жана бекитилип, атайын 

класстык журналга жазылуу менен өтүлдү. 

Пландын негизинде акциялар, конкурстар  

көргөзмөлөр, жолугушуулар болуп өттү.  

        Тематикалык класстык сааттар өткөрүлдү.       

8-11-класстар үчүн  нравалык, экологиялык, ден 

 Класстык сааттарга ата- 

энелерди тартуу, психолгдон 

жардам сурап, тренингдерди 

уюштуруу. Класстык сааттарга 

класс жетекчилердинө з ара 

катышуусун күчөтүү. Проектик 

иш-чараларды панорамалык 

түрдө  өткөрүү, шаардагы 

тарыхый жерлерге изилдөө 

менен экскурсияларды 

уюштуруу азыраак болду. 

 “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарынын 

эксперименталдык 

программасына ылайык 6-9-

Ачык тарбиялык 

сааттарды ар бир 

параллелдерге 

бөлүштүрүп, класс 

жетекчилик тажрыйба 

алмашуу максатында 

алдынкы тажрыйбалуу 

мугалимдердин  сабак 

өтүүсү. Ар бир  класс 

жетекчи жыл ичинде 

башка класс 

жетекчилерди 

катыштыруу менен 

методикалык  

көрсөтмөлүү сабактарды 



программасына ылайык 6-9-

класстарга жыл бою 10 саат, 10-11-

класстарга жыл бою 5 сааттан  

класстык сааттарды өткөрүү. 

соолук, патриоттуулук багытында, “Гендердик 

тендик”, “Туберкулез-5”, “СПИД –XXI  

кылымдын коркунучтуу дарты”деген темалар 

календардык план боюнча өтүлдү.   “Алтын күз”, 

“Мугалимдер күнү” Инвалиддер күнү, Карыларга 

жардам, ВИЧ-СПИДге каршы, Афган согушуна, 

Баткен окуяларына,  Улуу Ата-Мекендик согушка 

катышкан ветерандарга карата жүргүзүлгөн  

акцияларга бүт класстар активдүү  катышты, 

балдардын да эсинде көбүрөөк сакталып калат.  

Даталуу күндөргө карата ар бир класста 

тематикалык тарбиялык сааттар өтүлүп турду.   

Жумасына бир жолу ар бир класска атайын 

расписаниенин негизинде класстык сааттар 

өтүлүп турду. Класстык саатта тартип 

бузуучулукту алдын алуу, окуучулардын ден 

соолугун жана коопсуздугун сактоо, 

маданияттулуккатарбиялоо ж.б темалардагы 

тематикалык каласстык сааттар өткөрүлүп турду. 

“Сергек жашоо образы” класстык сааттарынын 

эксперименталдык программасына ылайык 6-9-

класстарга жыл бою 10 саат, 10-11-класстарга 

жыл бою 5 сааттан  класстык сааттар өткөрүлдү. 

Программанын максаты: шарт түзүү, балдардын 

жана өспүрүмдөрдүн күч-кубатын ден соолук 

жана өнүгүү жагында толук кандуу пайдалана 

билүү.  

Милдети: балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден 

соолугун чыңдоо жана сактоо, алар да ден 

соолуктун жана сергек жашоо образынын 

баалуулуктарын түзүү. “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарын жүзөгө ашыруунун 

жыйынтыгы менен окуучулар сергек жашоо 

образы боюнча турмуштан өз алдынча алган 

билимдеринин универсалдык окуу көндүмдөрүн 

алды.  

класстарга жыл бою 10 саат, 10-

11-класстарга жыл бою 5 

сааттан  класстык сааттар 

өткөрүлүп, 4-чейректе 

окуучулар көп окубагандыктан  

пландаштырылган 

окуучулардын алган билимдери 

боюнча тест алынбай  калды.    

өтүүсү 

пландаштырылды. Класс 

жетекчилерге класстык 

сааттардын кандай 

формада, сабак өтүүнүн 

методикасын колдонуу 

менен  мектеп ичинде 

семинар -тренингдерди, 

тегерек столдорду 

уюштуруу. Шаар 

ичиндеги башка 

мектептер менен класс  

жетекчилердин 

тажрыйба алмашуу  

системасын иштеп 

чыгуу. Ата эне баласына 

бирдиктүү тапшырма 

берүү аркылуу 

окуучулардын 

түшүнүктөрүн 

кеңейтүү,ата-энелерди да  

тарбиялык сааттарга 

кезеги менен тартуу. 

7. Окуучулар- 

дын укук жана кызыкчы-

лыгын эске алуу деңгээли 

Балдардын укугун коргоо 

закондорунун, Балдар укугунун 

Конвенциясынын негизинде иш 

пландарын түзүү жана бекитүү. 

Класстык сааттарды, тегерек стол, 

 Окуучунун укугу жана милдети, КР 

Конституциясы, баланын ата-эне алдындагы 

милдети, балдардын укугу боюнча конвенция, 

көчө балдары, “Гендердик тендик”, “Балдар 

эмгегин колдонуу” “Закон , мыйзам деген 

Балдардын укуктары жана 

милдеттерин үйрөтүүдө  ата-

энелер менен биргелешкен иш-

чараларды өткөрүү. Окуучунун 

намысынын  кодексин 

Жаңы окуу жылына 

чечилбеген  

проблемардын үстүндө 

иштөөнүү 

пландаштыруу. 



панорамалык ачык тарбиялык  диспут, 

дискуссия өткөрүү.  

эмне?”Жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укуктары 

жана жоопкерчиликтери”,    ”Кандай инсандар 

жоопкерчиликсиз болушат?, ” Мен эмнеге 

укуктуумун”?,” Мен кабыл алуучу чечимдер”, 

”Канткенде өзүңдү жакшы  түшүнөсүң?”,  

“Келечектин инсаны бол!”деген темада 

конкурстар, акциялар, класстык сааттар өтүлдү. 8-

11-класстарга  “Балдар укугунун Конвенциясын”, 

Конституцияны талкуулоо,  Укук боюнча анкета, 

КРнын билим берүү мыйзамы, “Жаштар жана 

кылмыштуулук” деген темалар тарбиялык 

сааттын планына камтылып өтүлдү. 

Класс жетекчилер үчүн атайын соц. педагог жана 

психолог тарабынан  “Үй- бүлөдөгү зордук- 

зомбулукка каршы балдарды тарбиялоо”деген 

темада презентациялык маалымат берилди. 

Юридикалык колледждин окуучулары менен 

бирдикте онлайн  иш-чаралар өткөрүлүп келди.  

 Ноябрь айында “Насвай, тамеки чегүү 

ден соолукка зыян” тренинг. 

 Декабрь айында “Уруулук-бул кылмыш” 

тренинг. 

  Январь айында “Өспүрүмдөр арасында 

келишпестиктер жана алардын кесепети 

деген темада тегерек стол. 

 Февраль айында “Спирт ичимдиктеринин 

адам баласынын ден соолугуна тийгизген 

зыяндуулугу” тренинг. 

 Март айында “Мен жана менин укугум” 

сочинение жазуу. 

 Апрель айында “Өспүрүмдөрдүн 

жоопкерчилиги” тегерек столу 

уюштурулуп окуучулар менен бирдикте 

өткөрүлдү. 

           4-5-9-11-класстын окуучуларына  экология 

боюнча инспектор тарабынан  “Өрт коопсуздугун 

алдын алуу жана өрт өчүрүүчү каражаттарды 

туура колдонуу эрежелери ”, “Тартип 

бузучулукту алдын алуу”, “Казань шаарындагы 

мектепте болуп өткөн окуяны алдын алуу” 

боюнча  лекция окулуп, окуучуларга түшүндүрүү 

түшүндүрүү, КРнын Билим 

берүү мыйзамында ата-

энелердин укуктары жана 

милдеттери, мугалимдин 

статусу жөнүндө ата-энелерге 

маалымат берип, иш жүргүзүү. 

”Дебат “ клубун иштетүү  

Түшүндүрүү иштерин 

улантуу. 



иштери жүргүзүлдү. 

8. Ден соолук багытында 

жүргүзүлгөн иштерге 

анализ  

Мугалимдердин сөзсүз түрдө  

медициналык кароодон өтүшү, мед 

карточканын ар бир мугалимде 

болушун, окуучулардын 086 

формадагы карточкасынынын 

толукталып турулушу  

милдеттендирилген. Билим беруу, 

илим жана жаштар политикасынын  

Министрлигинин буйругу боюнча 

Мамлекеттик программалар   

«Репродуктивдик ден соолук», 

«Гендердик тендик» «СПИДге 

каршы», “Туберкулез-3”, 

“Наркоманияга, тамеки чегүүгө  

каршы, аракечтикти жоюу”  

темаларында иш чаралар 

пландаштырылган.    
Август айында  мугалимдер медициналык 

кароодон толугу менен өтүштү.   Комплекс- 

гимназия тарабынан  медициналык кабинет 

керектүү материалдар, дары, шприцтер  толугу 

менен камсыздандырылды. Биринчи Май 

райондук  Аскер кызматынын  талабы менен  жаш 

өспүрүмдөр диспансеризациядан өтүштү. Класс 

жетекчилер программага ылайык ден соолук 

багытында бардыгы  тарбиялык сааттарды 

өтүштү. Кабинеттердин баарында аптечка, ден 

соолук бурчтары өз убагында уюштурулду.   

Мектептин мед. айымы   кызамыкка каршы ар 

бир класска түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 

пландалган эмдөөлөрдү жүргүздү.   "Коронавирус 

инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча 

санитардык-эпидемиологиялык талаптар (COVID-

19)" санитардык-эпидемиологиялык эрежелери 

иштелип чыгып жалпы мугалимдер, окуучулар, 

ата-энелер тааныштырылды. COVID-19, сасык 

тумоо жана курч мүнөздөгү респиратордук 

вирустук инфекцияны алдын алуу үчүн иш-

чаралардын планы иштелип чыгып ишке 

ашырылды. 

 

 

 Окуучулардын 086 формадагы 

карточкаларын  өз убагында 

толуктоону улантуу.  Жаңы 

келген окуучудан , башка 

область, район болгондуктан  

окуучунун документтери менен 

кабыл алуу.  Жаңы жумушка 

орношкон мугалимдерди  өз 

убагында мед кароодон өткрүү. 

Ата-энелер менен окуучунун 

ден соолугу жөнүндө 

аңгемелешүү. Өздүк гигиенаны 

ар дайым талап кылуу. Класс 

жетекчилерден  окуучунун 

тазалыгына көңүл бөлүшүн 

талап кылуу. Ар түрдүү 

коркунучтуу оорулар жөнүндө 

маалымат берүүнү көбөйтүү, 

документалдык фильмдерди 

көрсөтүү, пикир алышуу, тест 

өткөрүүнү улантуу. 

 

Окуу жылынын август 

айында мугалимдерди 

тизме менен так 

белгиленген убакытта 

тез түшүн талап 

кылуу.Жаны келген 

окуучуларды 086 

формадагы карточкасы 

жок кабыл албоо керек. 

Ата- энелерге 

түшүндүрүү иштерин 

маалымат бурчуна 

уюштуруу. Ден соолук 

боюнча медициналык 

борболор менен иш алып 

баруу пландарын иштеп 

чыгуу. Алар менен класс 

жетекчилер аркылуу 

лекция, семинар , 

тренингдерди ткрүүнү 

мед кызматкер 

улантуусу. Дежур 

класстарга мектептин 

тазалыгы боюнча 

милдеттерин иштеп 

чыгып пландоо. СЖМ 

(ЗОЖ), ВИЧ/СПИД 

боюнча класс 

жетекчилердин, 

окуучулардын 

билимдерин кеңейтүү. 



Сентябрь Гимназиянын 

педагогикалык жана 

техникалык 

кызматкерлерине 

сасык тумоо жана курч 

мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекцияны  

алдын алуу чаралары 

боюнча нускама берүү 

жана окутуу 

 

Мектеп директору  

Жыл ичинде Эскертмелерди 

мектептин  веб-

сайтына, ата-энелер 

жана класстар үчүн 

маалымат 

такталарында 

жайгаштыруу: 

эмдөө жана анын 

зарылдыгы жөнүндө; 

тумоонун жана курч 

мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекцияны  

алдын алуу боюнча 

сунуштар. 

1-11-класстын 
класс жетекчилери, 

 

Сентябрь 

  

Улуттук эмдөө күн 

тартибине ылайык 

окуучуларга жана 

мугалимдерге, 

кызматкерлерге 

тумоого каршы 

(акысыз жана 

максималдуу камтуу 

менен) эмдөөнү 

уюштуруу жана 

өткөрүү. 

Администрация 

  

Курч  

мүнөздөгү 

респиратор-

дук вирус-

тук инфек-

ция сасык 

тумоо жана 

эпидемия 

күчөгөн 

мезгилде 

 

Окуучулардын эртең 

мененки чыпкасын 

уюштуруу (курч 

мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекцияны 

белгилери бар 

балдарды өз убагында 

аныктоо жана аларды 

балдарга кошпоо 

максатында окуу 

башталганга чейин 

окуу процессинде күн 

Предметтик 
мугалимдер, 

1-11-класстын 

класс жетекчилери, 

 медсестра, 

соц.педагог 



сайын кабыл алуу 

эрежесин киргизүү) 

 

Курч 

мүнөздөгү 

респиратор-

дук вирус-

тук инфек-

циялык 

оорулар, 

сасык тумоо 

жана эпиде-

мия күчөгөн 

мезгилде 

Мектептеги курч 

мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекциялык 

ооруларды көзөмөлдөө 

(күндүз курч 

мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекцияны 

белгилери аныкталган 

жана сасык тумоо жана 

курч мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекция 

жок болгон балдардын 

саны) 

Администрация, 
соц.педагог, 

медсестра 

  

Карантин-

дик чаралар 

киргизилген

ге чейин 

жана 

эпидемия 

учурунда  

Сасык тумоого жана 

курч мүнөздөгү 

респиратордук 

вирустук инфекцияга 

байланыштуу мектепте 

жок окуучулардын 

саны жөнүндө Билим 

берүү 

башкармалыгына 

маалымат берүү 

 

Администрация  

Эпидемия  

жана 

карантин 

учурунда 

 

"Бет кап режимин" 

киргизүү.  

Мектепке 

келүүчүлөрдүн 

кирүүсүн чектөөнү 

көзөмөлдөө 

мектепте массалык иш-

чараларды өткөрүүнү 

чектөө 

(олимпиадаларды, 

массалык спорт, оюн-

зоок, маданий иш-

чараларды) 

 

Администрация 

Ноябрь - 

март 

Мектептеги жылуулук 

шарттарын камсыз 

кылуу. Окуу 

кабинеттериндеги 

абанын 

температурасына күн 

сайын байкоо жүргүзүү 

Администрация 



 

 

Эпидемия 

жана 

карантин 

учурунда 

Дезинфекциянын 

күчөтүлгөн режимин 

киргизүү жана 

санитардык-

гигиеналык 

талаптардын 

аткарылышын 

контролдоо 

 

Администрация 

   

2.Окуучулар менен covid-19, сасык тумоону жана курч 

мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекцияны 

алдын алуу жөнүндө уюштуруу иштери 

Сентябрь-

октябрь 

Окуучулар  арасында 

сасык тумоо жана курч 

мүнөздөгү 

респиратордук вирустук 

инфекцияны алдын алуу 

боюнча түшүндүрүү 

иштерин жүргүзүү жана 

инструктаж өткөрүү. 

 

 

1-11-класстын 

класс жетекчилери 

Курч 

мүнөздөгү 

респирато

рдук 

вирустук 

инфекция

лык 

оорулар, 

сасык 

тумоо 

жана 

эпидемия 

күчөгөн 

мезгилде 

Окуучулардын сабакка 

келбей жатышынын 

себептерин аныктоо 

менен сабакка 

катышуусун көзөмөлдөө. 

 

1-11-класстын 

класс жетекчилери 

Жыл 

ичинде 

Дени сак жашоо образы 

жана "сасык тумоону 

жана курч мүнөздөгү 

респиратордук вирустук 

инфекцияны алдын алуу 

чаралары" боюнча 

класстык сааттарды 

өткөрүү. 

 

1-11-класстын 
класс жетекчилери 

Жыл 

ичинде 

Ден-соолукту чыңдоо 

иш-чараларын өткөрүү, 

сабакта физкульт 

ТИ боюнча 

директордун орун 

басары 



  

Окууну реалдуу режимге өткөрүү учурунда класс 

жетекчилерге жана окуучуларга санитардык 

эрежелерди сактоо боюнча эскерткичтер иштелип 

чыгып кабинеттерге илинди. Мектеп жана та-

эненин ортосунда 2 жактуу келишим түзүлүп ата-

энелер менен иш алынып барылды. 

тыныгууларды өткөрүү. 

 

Класс жетекчилер 

Предметтик 

мугалимдер 

 

3. Ата-энелер менен covid-19, сасык тумоо жана 

курч мүнөздөгү респиратордук вирустук 

инфекциялык ооруларын алдын алуу иш-

чараларын уюштуруу 

 

Сентябрь-

январь 

Ата-энелер арасында 

сасык тумоонун жана 

курч мүнөздөгү 

респиратордук вирустук 

инфекцияны алдын алуу 

жана балдарды эмдөөнүн 

зарылдыгы боюнча ата-

энелер арасында жалпы 

класстык жана класстык 

жолугушууларда 

түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү. 

 

Администрация 

Класс жетекчилер 

Медсестра 

4. Практикалык чаралар  

Курч  

мүнөздөгү 

респира-

тордук 

вирустук 

инфекция

ны, сасык 

тумоо 

менен 

ооруган-

дар көбөй-

гөн мез-

гилде 

 

Дезинфекциялоочу 

каражаттарды, кагаз 

сүлгүлөрдү, кол 

самынды, бир жолку 

салфетканы толуктоо 

жана сатып алуу. 

 

Администрация 



 

4-11 класстарга жеке гигиенаны түшүндүрүү, 

менингит, туберкулез, кызамык, вирустук гепатит 

“А, Б, С”  ооруларын алдын алуу максатында 

онлайн жана реалдуу режимде  лекция, 

аңгемелешүү жүргүздү. Ар бир класс гепатит 

боюнча жат жазууларды жазышты. Мектепке  

атайын сергек жашоо образы боюнча бурч 

уюштурулду. Жогорку класстарга ВИЧ-СПИД, 

венерикалык оорулар жөнүндө түшүнүк берилди, 

психолог тарабынан анкета,тесттер алынды. 

Практикалык сааттар алгачкы медициналык 

жардамдар тууралуу болду.Окуучуларга 

клептомания оорусу жөнүндө маалымат берилип, 

лекциялар окулду.  Окуу жылы ичинде атайын 

врачтардын көрсөтмөсү менен справка жана 

керектүү документтерди тапшырган окуучулар 

бассейнге акысыз түшүрүлүп келди.  Ар бир 



класстагы окуучунун ден соолугу тууралуу класс 

жетекчилер мед. пункт менен бирдикте 

тактоолорду жүргүзүп келишти. 

Кыргыз Республикасынын билим берүү 

уюмдарынын базалык окуу планына ылайык 

иштелип чыккан “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарынын эксперименталдык 

программасынын негизинде 6-9-класстарга жыл 

ичинде 10 саат 10-11-класстарга жыл ичинде 5 

сааттан класстык саатар өтүлдү. 

Программанын максаты: Шарт түзүү, балдардын 

жана өспүрүмдөрдүн күч-кубатын ден соолук 

жана өнүгүү жагында толук кандуу пайдалана 

билүү. Милдети: балдардын жана өспүрүмдөрдүн 

ден соолугун чыңдоо жана сактоо, алар- да ден 

соолуктун жана сергек жашоо образынын 

баалуулуктарын түзүү. “Сергек жашоо образы” 

класстык сааттарын жүзөгө ашыруунун 

жыйынтыгы менен окуучулар сергек жашоо 

образы боюнча турмуштан өз алдынча алган 

билимдеринин универсалдык окуу көндүмдөрүн 

алат.   

10. Соц.педагог, 

психологдун 

ишмердүүлүгү. 

Үй-бүлөнүн, социумдун 

тарбия берүү мүмкүнчү 

лүктөрүнө анализ   

Окуучунун тарбиясы  үй –бүлө 

шартына, социумга  байланыштуу. 

Социалдык коргоону талап кылынган 

окуучулар жөнүндө толук ар бир 

класстан алынган жана папкалар 

ачылган. Алар менен жүргүзүүлүчү  

иш – чаралар бекитилген   “Үй- бүлө  

жана үйдөгү мамиле», «Үй- бүлөдөгү 

конфликтер, андан чыгуунун жолу», 

«Кыздар жана балдардын 

психологиясы», « Толук эмес үй бүлө 

жана анын проблемалары» деген 

темаларда  иш алып баруу   

 

 

Социалдык педагогдун 2020/2021-окуу 

жылдыгындагы ишмердүүлүгү төмөнкү 

багыттарды  камтыды: 

-социалдык педагогдун бир жылдык ишин 

пландаштыруу; 

- социалдык педагогдун иш кагаздарын системага 

келтирүү; 

- мектептин социалдык паспортун түзүү; 

- планды ишке ашыруу боюнча аракет көрүү; 

- учеттогу окуучулар менен иштөө. 

  Социалдык педагогдун ишин пландаштыруу 

багытына бул жаатта гимназияда буга чейин 

аткарылган жумуш анализденип, ал боюнча иш 

кагаздар изилденип, ар түрдүү булактар аркылуу 

таанышуудан башталды. Жылдык иш план 

түзүлүүдө  Кыргыз  Республикасынын балдарды 

социалдык коргоо жана билим берүү жаатындагы 

укуктук ченемдик актылар жана Биринчи май 

районунун билим берүү башкармалыгынын жашы 

Социалдык коргоого алынган 

окуучулардын справкаларын өз 

убагында жыл башында  

чогултулуп,соц педагог жана 

психолог тарабынан үй-

шарттары изилденип, пландары 

түзүлсүн Класс жетекчилер 

окуучулар арсында  аноним –

анкета жүргүзбөгөндүктөн, 

бала менен ата- эненин 

ортосундагы мамиле тууралуу 

маалымат жок. Көпчүлүк ата-

эне баланын тарбиясын 

мектепке гана тиешелүү деп 

ойлошот. Балдары менен  бир 

тараптуу сүйлөшүүлөрдүн 

айынан  мектеп жөнүндө 

маалыматтары жок ата-эне, 

балдарынын  кандай алып 

Класс жетекчилер менен 

бирге кайрадан жаны 

план иштеп чыгуу. Ата- 

энелерге, окуучуларга 

анкета жүргүзүү 

стратегиясын ойлоп 

чыгуу: Жаңы окуу 

жылында окуучунун үй-

бүлөлүк статусу 

тууралуу кенири 

маалымат алуу. Тышкы, 

ички миграцияда жүргөн 

ата-энелердин балдарын 

тактоо. Ата-энелери аз 

көнүл бурган  балдарга 

тереңден көңүл бөлүү  



жете элек балдар арасында укук бузууларды 

алдын алуу ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча 

бирдиктүү план эске алынды. Иштелип чыккан 

план мектеп ичинде  бекитилди. 

2020-жылы сентябрь айында МГ окуучуларынын 

социалдык абалы класс жетекчилердин 

катышуусу менен изилденди. Социалдык 

педагогдун ишмердүүлүгүн өнүктүрүү боюнча 

керектүү булактардан маалыматтар топтолду. 

Атайын папкалар ачылып социалдык педагогдун 

иш кагаздары системага келтирилди. 

Гимназияда окуган жетим, жарым жетим, 

инвалид балдардын, аз камсыз, көп балалуу, 

толук эмес үй-бүлөлөрдүн балдары,  ата-энелери  

Баткен окуясына, Афган согушуна жана 

Чернобылдагы атомдук станциядагы авариянын 

кесепеттерин жоюуга катышкандардын 

балдарынын  саны аныкталды. Ошондой эле ата-

энелери ар кандай себептер менен 

Кыргызстандын башка аймактарында же башка 

мамлекеттерде иштеп жана жашап жүргөндөрдүн 

балдарынын саны тууралуу да маалымат алынды. 

Бул маалыматтардын негизинде класстардын 

жана гимназиянын социалдык паспорту түзүлдү. 

МГнын быйылкы окуу жылынын аягында 

299окуучу аяктады. Алардын ичинен социалдык 

паспортунун курамына 18 окуучу кирди: 
Категориялар Жылдын 

башында 

Томолой жетим  балдар 1 

Жарым жетим балдар 82 

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 

балдары 

30 

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар 

12 

Үйдө билим алгандары 1 

Ата-энесинин ден-соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген 

балдар 

21 

Толук эмес (ата-энеси 

ажырашкан) үй-бүлөлөрдүн 

балдары 

152 

жүргөнүн билбеген ата- энелер 

бар.Үй-бүлөнүн шартын 

изилдөө  аз жүргүзүлдү. 

Компьютердик оюнга кызыккан 

окуучулар менен тыгыз иш 

жүргүзүү. 



Көп балалуу үй-бүлөөлөрдүн 

балдары 

101 

Ата-энеси чет мамлекетте же 

Кыргызстандын башка 

аймактарында эмгектенген ата-

энелердин балдары 

29 

Окуудан сырткары жумуш 

иштеген балдар 

- 

Ата-энеси Чернобыль 

АЭСсындагы жарылуунун 
кесепеттерин жоюуга , Афган 

согушуна, Баткен окуясына 

катышкан ата-энелердин  балдары 

19 

Туулгандыгы тууралуу 

күбөлуктөрү жок балдар 

- 

Кароосуз калган балдарды 

реабилитациялоо борборунда 

жана Тарбия жана билим 
борборунда жашаган балдар 

- 

Жогоруда аталган социалдык 
категорияларга кирген балдардын 

жалпы саны 

466 

Окуучулардын тигил же бул категорияга 

тиешелүүлүгү боюнча справкалар жана 

күбөлүктөр менен тастыкталган. Бул 

маалыматтар ай сайын такталып турду.“Кооптуу 

топко”окуу жылдын башында 8 окуучу кирген, 

жылдын аягында 10 окуучу болду. Бул окуучулар 

менен психолог, соц.педагог, ИДН болуп 

бирдикте иш алып бардык, ошондой эле бул 

окуучулардын үй шарттары менен жакыныраак 

таанышып, ата-энелери  же болбосо кимдин 

колунда калган жакындары, туугандары менен 

сүйлөшүп иш алып бардык. Андан тышкары ар  

кандай себептер менен тартип бузуп же 

социалдык жактан көйгөйлүү балдардын үй 

шарттары менен таанышып акты түзүлдүп, ИДН, 

психологдор менен бирдикте тыгыз иш алып 

барылды. Көйгөйлөрүнө жараша тиешелүү 

уюмдарга жолдомолонуп иш жүргүзүлдү.  

 №95 МГда “Ишеним почта” иштейт, ал жерге 

түшкөн каттарды атайын түзүлгөн директордун 

тарбия иши боюнча орун басары,  психолог,  



социалдык педагогдон турган комиссия карайт. 

Ичине түшкөн каттарды ай сайын карап , түшкөн 

каттар болсо протокол жазылып, каттын 

мазмунуна карата  иш алып барылат. 

  Материалдык жактан муктаж болгон 

окуучуларга гимназияда бекер ысык тамак 

берилет.  

Мектепте уюшулган “Тимурчулар  кыймылы” ар 

дайым өзүбүздүн аймакта жашаган жалгыз 

карыларга, Ата-Мекендик согушка катышкан 

ветерандарга  класстар болуп барышып, 

колдорунан келген жардамдарыбызды берип 

турабыз. Быйылкы эпидемиялогиялык кырдалга 

байланыштуу  “карылар  үйүнө ” барганга 

мүмкүнчүлүк болгон жок. Быйылкы 9-май 

Жеңиш күнүнө карата окуучулар арасында “Эч 

качан унутпайбыз” деген акция уютурулуп , 

окуучулар согуш ырларына мектеп ичинде 

конкурс болуп өттү.  Жыл ичинде “Биз зордук-

зомбулукка каршыбыз”, “Ичимдик, баңги 

заттардын зыяндуулугу” боюнча түзүлгөн  

класстар арасында  стенд- газеталар уюштурулду. 

Мындан тышкары онлайн форматында окушкан 

6-7-8-10 класстарга  тарбиялык  максатттагы 

видео-роликтер жиберилип турду жана тарбия 

сааттары өтүлүп жатты. 

   Жыл ичинде ар кандай темаларда соц.педагог, 

психолог, ИДН инспектору болуп ар кандай 

тарбиялык темада класстар менен иш алып 

барылды. 

№95 МГнын психологунун  2020/2021-окуу 

жылындагы шмердүүлүгү 

                        Иштин багыттары: 

- Диагностика иштери; 

- Анализдөө иштери;  

- Коррекциалоо иштери; 

- Эксперттик иштер; 

- Семинарларды, тренингдерди өткөрүү ; 

- Аңгемелешүү жолу аркылуу жыйынтык 

чыгаруу. 

2021/2022-окуу жылынын №95 МГнын психологу 



төмөнкү багыттарда иштерди алып барды: 

1. Окуучулар менен анкеталар, тренингдер, 

суйлөшүүлөр, тесттер жана жеке кабыл 

алуулар алынды. 

2. Мугалимдер менен тренингдер, кеңештер 

жана ата-энелер, окуучулар үчүн 

анкеталар, класс жетекчилерге 

тренингдин программалары берилди. 

3. Ата-энелер үчүн тренингдер өтүлдү. 

 

4. Окуучулар менен анкеталар, тесттер, 

тренингдер, суйлөшүүлөр жана жеке 

кабыл алуулар менен иш жүргүзүлүндү.  

5. Мугалимдер менен кеңештер жана класс 

жетекчилерге ата-энелер, окуучулар үчүн 

анкеталар, тренингдин программалары 

берилди. 

6. 1- класстын окуучуларынын мектепке 

көндүмү боюнча тест алынды жана ата – 

энелери менен биргеликте жекече 

сүйлөшүүлөр болду. 

7. 1 – класстын бардык параллелдеринин 

ата- энелерине “Гиперактивдүү окуучу” 

темасында доклад окулду. 

8. 1-3 – класстардын бардык 

параллелдерине тренингдер өтүлдү. 

9. “Кооптуу топ” менен иштөөдө кооптуу 

топто турган ар-бир окуучунун класс 

жетекчиси жана  ата-энеси менен тыгыз 

байланышта болуп жана үйлөрүнө 

барылды. Окуу жылдын башында 8 

окуучу болсо,  окуу жылдын аягында  

11 окуучуга жетти.  7 окуучу сабактан 

жетишүүсүнө байланыштуу,                    

2 окуучу жүрүм-туруму жана 

психологиялык абалынын туруксуздугу 

менен,  

1 окуучу ден-соолугуна байланыштуу,          

1 окуучу социалдык абалы боюнча 

коопту топко киргизилинген.  

10. Анын ичинен 1 окуучу РЦЗПнын 



комиссиясынан өткөзүлдү. 

11. Ата-энелер үчүн тренингдер 1-5-

класстардык баардык параллелдерине 

өтүлдү. 

Андан тышкары бир нече класстардын 

класс жетекчилеринин өтүнүүсү менен 

ата-энелердин жыйналышында атайын 

тренингдер өтүлдү. 

12. 9-класстарынын ата-энелерине “Кесипке 

багыт берүү” сабагы боюнча ата-энелер 

жыйынында маалымат берилди. 

13. “Коопту топ” менен иштөөдө коопту 

топто турган ар-бир окуучунун класс 

жетекчиси жана  ата-энеси менен тыгыз 

байланышта болуп жана үйлөрүнө 

барылды. Окуу жылдын башында 7 

окуучу болсо,  окуу жылдын аягында 11 

окуучуга жетти.  7, окуучу сабактан 

жетишпөөсү, 2 окуучу жүрүм-туруму 

жана психологиялык абалынын 

туруксуздугу менен, 1 окуучу ден-

соолугуна байланыштуу, 1 окуучу 

социалдык абалы боюнча коопту топко 

киргизилинген.  

14. ИДН, соцпедагог менен бирдикте 

ондогон окуучулардын үй шарттары 

менен таанышылынды жана актылар 

түзүлдү. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь айларында  

1-класстардын окуучуларына жана мектепке    

жаны келген окуучуларга адаптация программасы 

эки этап менен жүргүзүлдү.  

Сентябрь жана октябрь айларында 4-5-класстар 

учун адаптация программасы эки этап менен 

өтүлдү. 1-этап сүйлөшүү иретинде, ал эми 2-этап 

анкета иретинде.  

Ноябрь - декабрь айындан 1 – класстардын 

бардык паралелдеринин ата – энелерине онлайн 

түрүндө “Мектепке көндүм”, “Гиперактивдүү 

бала” деген темада маалымдоо онлайн - тренинг 

болуп, ата – энелер менен суроо – жооп ирээтинде 



сүйлөшүү болду. 8-11-класстын окуучуларын 

балдары  үчүн тарбия иштери боюнча завуч, 

психолог, соцпедагог, ИДН  бирдикте жүрүм-

турум, тартип, тазалык тууралуу  атайын жыйын 

өткөрүлдү.  

5-7-класстын балдары учун тарбия иштери 

боюнча завуч,психолог, соцпедагог, ИДН менен 

бирдикте жүрүм-турум, тартип, тазалык тууралуу  

атайын жыйын өткөрүлдү.  

8-11-класстын кыздары үчүн тартип, тазалык 

жана гигиена тууралуу маалыматтарды медайым, 

психолог, соцпедагог бирдикте атайын жыйын 

түшүндүрүлдү.   

Социметриялык анализ 3-класстарда, 4-

класстарга, 5-класстарына жүргүзүлдү .                                                                                                                                          

9-класстар арасында жумасына эки жолу  

“Кооптуу топто” турган окуучулар менен тыгыз 

иштелип жана алардын үй-шарттары менен 

кайрадан таанышылды. 

Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ 

жүргүзүлүп жана алардын ата-энелери 

чакыртылып иш жүргүзүлдү.   Класс жетекчилер 

менен класстары тууралуу маалыматтар алынып 

турду. 

Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө атайын 

тренинг өтүлүп, анкета алынып жана жыйынтыгы 

чыгарылды. 

 СПИД күнүнө карата   10-11-класстын 

окуучуларынын маалыматын билүү иретинде тест 

алынып, жыйынтыгы чыгарылды.  

Оффлайн түрүндө окуган 5 -9- 11- класстарга 

рэкетчилик боюнча, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. 

Класс жетекчилерге жана предметтик 

мугалимдерге жардам көргөзүлүп анкеталар, 

тесттер, тренингдердин темалары берилип турду.  

Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш 

курактарына жараша кездешүүчү көйгөйлөр 

жөнүндө маалымат берилди. 

ИДНдин көзөмөлүндөгү ар бир бала менен 

диагностика иштери жүргүзүлүп, карточка 

ачылды. Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып жана 



алар менен бирге иш жүргүзүлдү.  

Ар бир алынган методиканын жыйынтыгы 

чыгарылып, мектеп администрациясына, класс 

жетекчиге, ата – энеге билдирилди.      

Психологко муктаж болгон ата – энелери 

кайрылып, 2 окуучуга, жумасына 2 жолудан 

жекече сабак өтүлдү. Андан тышкары бир нече 

класстардын класс жетекчилеринин өтүнүүсү 

менен ата-энелердин жыйналышында атайын 

тренингдер өтүлдү. 

Ондогон окуучулардын үй шарттары менен 

таанышылынды жана актылар түзүлдү.  

Мектеп көзөмөлүндө турган окуучуларга анализ 

жүргүзүлүп жана алардын ата-энелери 

чакыртылып иш жүргүзүлдү.  Класс жетекчилер 

менен класстары тууралуу маалыматтар алынып 

турду.Жаңы келген окуучулардын көнүүсүнө 

сүйлөшүү жана анкета алынып, жыйынтыгы 

чыгарылды.3- 4- класстардын окуучуларынан  

рекетчиликке, клиптомания каршы сүйлөшүүлөр 

болуп,  анкета алынды. Мугалимдерге маалымат 

жана жардам берүү максатында  тренингдер 

өтүлүп, докладдар окулуп турулду.  Мындан 

тышкары онлайн окуутудагы балдардын 

көйгөйлөрү жана кайрылуулар тууралуу Ала Тоо 

24 каналына, “Кенже курактагы балдарга жомок 

окуунун тийгизген таасири” деген темада ЭЛТР 

каналына, “Виртуалдык клетка” деген темасында 

NEW ТВ каналында жана Биринчи радиодо 

интервью берилди.   

Ата-эне жыйналыштарында окуучулардын жаш 

курактарына жараша кездешчү көйгөйлөр 

жөнүндө маалымат берилди.  Кооптуу топтогу  ар 

бир бала менен диагностика иштери жүргүзүлүп, 

карточка ачылды. 

 Көптөгөн ата-энелер кабыл алынып жана алар 

менен бирге иш жүргүзүлдү. 

10.Окуучуларды 

тарбиялоодо жогорку 

жыйынтык көрсөтүүчү 

мектептин традициясы 

Мектеп традициясына кирген иш 

чаралар:  

даталуу күндөргө карата өткөрүлүүчү 

кечелер, ачык класстык сааттар, 

Бул окуу жылында да бардык 9-класстын 

окуучулары камтылып сабактар өтүлүп, 

мугалимдер атайын семинарларга катышып 

жатышат. 

 Ушул иш- чаралардын 

эффективдүүлүгүн арттыруу 

үчүн  өтүлүп жаткан иш-

чараларды андан ары улантуу,  

Мектеп ичиндеги иш 

чаралардын денгээлин 

мындан да жогору 

өнүкүтрүү максатында ар 



нын эффективдүүлүгү тарбиялык сааттар,  ар түрдүү 

темаларга карата конкурстар, мелдеш, 

олимпиада, класстардын дежурствосу, 

ар бир жума сайын линейкаларда 

отчет берүүсү, субботниктер, эмгек 

практикасы. Ар  бир класс жетекчи 

бир жылга иш план түзүү. 

Конкурстарды өз убагында параллель 

менен өткөрүп, райондук, шаардык 

конкурстарга даярдыктарды күчөтүү 

. 

Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин 

жогорулатуу, талантын, шыгын ойготуу 

максатында   “Ден соолук”, “Келечектеги кесип”,  

“Эстетика” багыттарында иш алып барылды.  

2020-2021-окуу жылында №95 МГ-

гимназиясында  19 ийрим жетекчиси  

чыгармачылык ийримдерди жетектеди. Жалпы 

окуучулардын 45% камтылган. 

Ийримдин окуучулары мектеп ичинде, райондук, 

шаардык, республикалык көптөгөн иш –чараларга 

катышып келишти. 

 
 

 

окуучуларга керектүү денгээлде 

таасир калтырышы, анын 

келечектеги турмушта  пайда 

келтирилиши үчүн дагы жаңы 

формаларын ойлоп табуу. 

Окуучулардын конкурстарга 

активдүү катышып, анын 

жогорку денгээлде 

өткөрүлүшүн камсыз  кылуу 

өзүн- өзү башкаруу уюму менен 

түздөн -түз класс  

жетекчинин талабына карата 

болду. Бардык  класстар 

уюшкандык менен катышкан 

жок. 

түрдүү семинарларды 

өткөрүү, опыт алмашуу 

иштерин уюштуруу. 

Тарбия системасында 

методикалык 

жардамдарды күчөтүү. 

12.Мамлекеттик 

программалардын 

аткарылышына анализ 

Жаны окуу жылынын  сентябрь 

айында КР Мамлекеттик 

программаларынын ишке ашырылып 

жаткандыгы тууралуу анализ 

жүргүзүлүп, андан ары улантуу үчүн 

иш чаралардын убактысы бекитилди. 

Программалар, КР закондорунун 

токтомдору  “Балдар кодекси”,  

«Гендерик тендикке жеткирүү боюнча 

аракеттердин Улуттук планы», 

«Жащы муун», «ВИЧ/СПИДди алдын 

алуу», «КОП/НССБ», «Мектепке 

чейинки, мектеп жашындагы  

балдардын ден соолугун коргоо», 

 Класс жетекчилер тарабынан ар бир параллель 

жаш өзгөчөлүктөрүн карата мамле-кеттик 

программа, токтомдорду класстык саатка 

пландаштырышты. Окуу жылы  башында 

Мамлекеттик программаларды орундатуу үчүн 

иш чаралардын пландары бекитилип, убакыттары 

белгиленди. Инвалиддерди интеграциялоо, 

реабилитациялоо (1-11 класстар) “Туберкулез-

5”(1-11 кл), “Тамеки чегүүнүн жарандар үчүн 

зыяндуулугу (1-11 кл)  8- класстар үчүн акты 

залында семинар өтүлдү. “Наркоманияга каршы 

күрөшүү (5-11 кл), ) «Гендердик тендик»,  

«СПИД жана ЖЖЖИ» ж.б  8,9,10,11  класстар 

үчүн гимназиянын мед кызматкер и соц. педагог  

Программаларды орундатуу 

иштеринде  жетишпеген 

кемчиликтер болууда, Улуттук 

программаларды орундатуу 

маалыматтары ата- энелерге  

класс жетекчилери тарабынан  

жеткирилбейт. Класс 

жетекчилердин бирикмесинде 

Мамлекеттик программалар, 

токтомдор бонча семинарлар 

уюштуруу     

Мамлекеттик 

программаларды 

орундатуу учун пландоо 

иштеринде ата-энелерге 

маалымат жеткирүү иш 

чараларын кароо класс 

жетекчилерге 

милдеттендирилиш 

керек. Мониторинг 

түзүү. Ар бир класс 

жетекчиден  

программалар  боюнча   

так иш жүргүзүүнү талап 

кылуу. Мамлекттик 



«Тамеки чегүүнүн жарандар үчүн 

зыяндуулугу», «Хизбут-Тахрир 

экстремисттик диний партияг 

иштерин жайылтпоо»,  «Туберкулез 

5», «Кыргызстан жаштары», 

«Инвалиддерди  интеграциялоо» 

семинар – тренингдерди өтүштү.      Мамлекеттик 

программалар боюнча 10- 11-класстар СПИД, 8-

класстар “Тамеки жана анын зыяндуулугу” , 9- 

класстар “Наркотикалык заттардын адам 

баласынын ден соолугуна тийгизген таасири”, 

5-7- класстар “Туберкулез” , “Гепатит” жөнүндө 

проекттик иш жакташып, залга зыяндуу, терс 

жактарын илишип, бардык окуучулар маалымат 

ала алышты.  

 Кыргыз   Республикасында диний –

экстремисттик фундаментализмдин жайылышын 

алдын алуу  жана ага каршы  иштерди жүргүзүү 

максатында түзүлгөн пландын негизинде иш-

чаралар улантылды. Жалпы окуучуларга диний 

түшүнүктөр класстык  сааттарда,  берилди. Элдик 

ыйман-нарк, каада –салт, чынчылдык, адептүүлүк 

мурасы боюнча 4-11  класстарда өтүлдү жана 

туура багыт берилди. Интернационализм 

жөнүндө лекция окулду.           

 Окуучулардын мечеттерге баруусу жөнүндө 

такталды. 

“Келечек” жаштар уюму тарабынан “Элдик 

салттуу диний ишенимдери”  деген темада 

тренинг өткөрүлдү. Жашы жете элек өспүрүмдөр 

арасында диний көз караштардын туура 

калыптанышы үчүн тарых сабактарында кыргыз 

элинин каада-салттары жөнүндө түшүнүктөр 

берилди. Таланттуу балдар менен иш алып баруу, 

социалдык коргоону талап кылуучу балдарга 

колдоо, олимпиадага катышкан окуучуларга 

колдоо, балдардын укугун коргоо боюнча 9- 

класстарга семинар –тренинг, 9-11 класстарга 

профориентациялык иштер, жогорку окуу 

жайлары менен байланыш түзүү  иштери каралды  

программалар, 

токтомдордун 

матрицалары менен 

тааныштыруу боюнча 

класс жетекчилерге 

семинар –практикум 

уюштуруу 

13. Коомдук уюмдар менен 

иш алып баруу 

Жыл башында  Биринчи май  

райондук ИДН, жогорку окуу жайлар, 

медициналык СПИДге каршы 

мамлекеттик эмес борборлор, 

шаардык укук коргоо «Поколение» 

борбору Республикалык инженердик- 

техникалык “Алтын түйүн” балдар 

Коомдук уюмдар менен да көптөгөн иш-чаралар 

өтүлүп, байланыш болуп келди. Балдарды коргоо 

борбору менен байланышта болуп психологдук 

жардамын  менен муктаж болгон окуучулар  алып 

турду. “Теле жана радио берүүлөр”, “Ай данек 

журналы”,  СПИД борбору, Ленин району ИИБ,  

10-бөлүм, “Ыйык Ата-Журт”коомдук жаштар 

Коомдук уюмдар менен  

класстардын баары 

байланышууга мүмкүнчүлүк 

болгон  жок.  Класс жетекчилер 

өз инициативасы менен  

байланыш түзүүгө  багыттоо 

жана  өз пландарына киргизүү.  

Класс жетекчилерден 

коомдук уюмдар 

байланышын күчөтүүнү, 

з пландарына милдеттүү 

түрдө киргизишин талап 

кылуу.таланттуу 

окуучуларды ар тараптан 



Академиясы, Кыргыз улуттук теле-

радио компаниясы  «Азаттык », 

«Күмүш сырга», “Жаштык”  берүүлрү, 

Республикалык  “Жаштар” , шаардык 

балдар “Ай-Данек” газеталары, 

Шаардык «Рахат», “Жаш кыял” 

балдар бий ансамбли, чыгармачылык 

“Сейтек” борбору, “Приют” жетим 

балдар борбору  менен иш алып баруу 

каралган 

фонду, поликлиникалар, “Адеп башаты” коомдук 

прогрессивдүү фонду, ОсОО Orange  жана врач 

гинекологдордун бириккен уюму,            А. 

Умуралиев атындагы Бишкек шаардык драма 

театры, “Ай-ДАНЕК” газетасы, Кыргыз Улуттук 

филармониясы,  

Коомдук райондук, шаардык, 

республикалык денгээлдеги  

иш-чараларга  окуучуларды  

тартууну улантуу. 

изилдеп ,чөйрөгө 

кызматташтыруу.  

14.Чыгармачылык 

ийримдердин иши. 

Таланттуу, шыктуу балдар 

менен иштөө боюнча 

анализ 

Чыгармачылык ийримдер 

программасы, планы менен  

бекитилген. Атайын журнал ачылып 

сааттарга бөлүнгөн. Комплекс- 

гимназияда окуган таланттуу, шыктуу 

балдар менен иштөө  планы каралган 

Ар бир класс жетекчи з классындагы 

окуучулардын ийримдерге катышуу 

денгээлин диагностика түрүнд 

анализдеп, ар бир окуучунун четте 

калбоосун пландаштыруу. 

 

 Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин 

жогорулатуу, талантын, шыгын ойготуу 

максатында   “Ден соолук”, “Келечектеги кесип”,  

“Эстетика” багыттарында иш алып барылды.  

2020-2021-окуу жылында №95 мектеп-

гимназиясында  19 ийрим жетекчиси  

чыгармачылык ийримдерди жетектеди. Жалпы 

окуучулардын 45% камтылган. 

Ийримдин окуучулары мектеп ичинде, райондук, 

шаардык, республикалык көптөгөн иш –чараларга 

катышып келишти.  

 Балдар жана кыздар командасы волейбол 

боюнча райондук мелдеште ,балдар 2-

орун ал эми кыздар 2-орун,. 

 “Мектеп лигасы " боюнча балдар 3-орун, 

кыздар 2-орунду багындырышып баалуу 

сыйлыктар менен сыйланышты 

 Спорт мектептер аралык болгон 

мелдештерде кыздар командасы райондо  

2- орун, шаардан 2-орунду 

багындырышып  медаль , грамматалар  

менен сыйланышты. 

 Спорт мектептер аралык болгон 

мелдештерде балдар райондон 2- орунду 

багындырышты аларда медаль 

граммоталар менен сыйланышты .  

  

Тартип бузган окуучуларды 

чыгармачылык ийримдерге 

активдүү тартуу. Ушундай 

окуучулар менен класс 

жетекчилер дагы кенири иш 

алып баруусу  керек.   Спорттук 

секцияларга  окуучуларды 

көбүрөөк тартуу керек. 

Мектептен башка жактарга 

катышкан окуучулар жөнүндө 

маалымат.Чет мамлекеттерде 

байгелүү орун алган окуучулар 

жөнүндө маалмат 

билдирүү.Жогорку класстын 

окуучуларын ийримдерге 

көбүрөөк тартуу. 

Шаардагы  башка 

чыгармачылык ийрим, 

спорттук секциялар 

менен бирге иш алып 

баруу. 

Чыгармачылийримдерди

н гардеробун толуктоо 

үчүн ата- энелер менен 

кызматташуу. Классы 

менен толук 

окуучуларды ийримдерге 

тартуу. 

15.Өзүн-өзү башкаруу 

системасынын тарбия 

иштеринин денгээлине 

таасир  этишине анализ 

Комплекс-гимназиянын “Келечек” 

өзүн- өзү  башкаруу уюму президент 

жана 15 министрликтерден туруп 

төмөнкү структураларга бөлүнгөн: 

Комплекс-гимназиябызда балдар укугун коргоо 

конвенциясын аткаруу максатында “Келечек 

өзүн-өзү башкаруу жаштар уюму” түзүлүп, 

Манас” жогорку, “Семетей” сторосталар совети, 

Пландаштырган иштерди 

убакыттын аздыгынан аягына 

чыгарбай койгон учурлар 

болду. Онлайн окуу 

Өзүн- өзү башкаруу 

уюмунун ишин жогорку 

денгээлге коюу 

максатында класс 



“Манас”- жогорку класстар, 

“Семетей” ортонку звено, “Сейтек” 

башталгыч класстар уюмдары.  Ар 

бир министрлик з планын түзүп, 

бекиттилди. 

“Сейтек” командирлер советтери 

координациялап,  Президент,   министрлик жана 

уюмдардан турат. Өзүнүн символикалык 

белгилери бар. Ар бир министр-ликтин өз 

алдынча пландары түзүлүп, даталуу күндөрдө 

иш-чараларды жүргүзүшөт. 

Жыл  ичинде ай сайын  окуучулардын мектеп 

формасын, сабакка катышуусун, кечигүүсүн 

көзөмөлдөп, ай ичинде жеңүүчү класска атайын 

“Мыкты класс” желеги тапшырылат. Мектеп 

ичинде  болгон  иш-чаралар, кече, конкурс, 

жолугушуу, иш чаралардын баары уюмдун түздөн  

түз көзөмөлүндө, башкаруусунун алдында өттү. 

Ички көзөмөл боюнча дежурствону,  күндөлүк, 

дептер, тартип бузууга каршы иштерди да толугу 

менен алып барышты.  Ар бир айда “Келечек 

өзүн- өзү башкаруу жаштар уюму тарабынан 

жыйынтык чыгарылып көрсөткүчү төмөн болгон 

класстын старостасы, класс жетекчиси менен иш 

жүргүзүлүп турду. “Келечек өзүн- өзү башкаруу 

уюму” президенти жана мүчөлөрү шаардык 

балдардын чыгармачылык борборунда жума 

сайын бир жолу өткөрүлгөн семинарга барып 

турушту. 

 Борборубуздагы көзү начар көргөн жана азиз 

балдар жатак мектебинин окуучулары менен да 

жолугушуп, акцияларды уютурушуп дайыма 

тыгыз байланышта болуп турушту. 

“Тимурчулар” командасын түзүшүп, алар Бишкек 

шаардык Биринчи Май районундагы улгайган 

жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 

жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык 

стационардык мекемесине барып согуш 

ардагерлери менен байланышып турушту. 

болгондуктан парламенттин 

айрым мүчөлөрү  пассивдүү 

түрдө  катышты. Бул уюмдун 

эффективдүү иштөөсүнө 

жолтоо болду. 

жетекчи, ата- энелер 

тарабынан колдоо 

көрсөтүүнү улантуу, 

планга киргизүү. 

Парламенттин алдына 

конкреттүү иш-

чараларды  коюу. 

Максаттарын, 

милдеттерин жалпы 

мугалим,  ата- энеге 

жеткизүү. Уюмдун 

мүчөлөрүн талдап, 

татыктуу, активдүү, 

принциптүү 

окуучулардан шайлап 

алуу. Башка жаштар 

уюмдары, коомдук 

уюмдар, мектеп 

парламенттери менен  

тыгыз байланышта болуу 

16. Коопсуздук эрежелерге 

карата жүргүзүлгөн 

иштерге анализ 

Граждандык коргоо штабын түзүү, 

өрт өчүрүүгө  каршы аракеттер , жер 

титирөө убагындагы иштер, 

эвакуациянын планы, санитардык 

гигиеналык иш чаралар түзүлүп, 

бекитилген. “Жаш өрт өчүрүүчүлөр”, 

“Жаш санитарлар” командасы, 

Мугалимдерге, ар бир класс окуучуларына 

коопсуздук эрежелерине карата инструкция 

берилип, кол койдурулган. Бул иш чаралар ар бир 

чейректе кайталанып турду. Коопсуздук, 

граждандык коргонуу,  жолдо жүрүүнүн 

эрежелерине карата  класстык бурчтар 

уюштурулуп, тарбиялык сааттар план боюнча  

Граждандык коргоо 

жумалыгын  жогорку денгээлде  

өткөрүүнү улантуу.  Бул 

багытта  класс жетекчилер 

менен иш-чараларды күчөтүү   

Класс жетекчилерге иш 

пландарын 

конкреттештирип 

иштөөнүу талап кылуу. 

Жыл аягында ар бир иш 

чара тууралуу отчет 

берүү системасын иштеп 



своддук отряддар 9-11 класстардан 

түзүлгөн   

өткөрүлдү. Окуучуларды кабинеттерден 

эвакуациялоонун пландары ар бир этаж боюнча 

түзүлүп, кабинеттерге илинди.  Эвакуациялар өз 

убагында аткарылып турду. Штаб начальниги 

тарабынан куткаруучу, өрт өчүрүүчү, санитардык  

отряддар түзүлгөн. Граждандык коргоо боюнча 

тарбиялык сааттар 1-11 класстарга өтүлдү. Жолдо 

жүрүүнун эрежеси боюнча күндөлүктөрдүн 

беттерине маршруттук баракчалар бекитилип, 

класстык сааттар өтүлдү.   

Мугалимдер жааматы жана окуучулар мектептин 

эвакуациялык планы менен тааныштырылды. 

Окуучуларга граждандык коргонуу өткөрүлүп 

турду. 

чыгуу 

 

 

 

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары Камчибекова Н.М. 


