
                                                                                                                              БЕКИТЕМ  

                                                                                                                 № 95 МГнын директору 

                                                                                                                __________Сардарбекова А.К. 

    

 

Бишкек шаарындагы № 95 МГнын                     

  2022-2023 окуу жылына карата мектеп психологунун   иш планы 

 

Максаты: баланы мектептеги бардык окуу процессинде коштоп жүрүү, 

Ар кандай кыйынчылыктарга туш болгон балдарга жардам көрсөтүү, 

Бул кыйынчылыктарды аныктоо жана алдын алуу, кесиптик өзүн-өзү аныктоого жардам 

берүү. 

Негизги милдеттери: 

1. Буга чейин окуу жана тарбиялоо кыйынчылыктары бар балдарга психологиялык 

жардам көрсөтүү жана аныктоо. 

2. Мектептин дезадаптациясын алдын алуу. 

3. Окуу мотивациясын жогорулатуу. 

4. Окуучулардын ийгиликтүү тапшыруу үчүн оптималдуу шарттарды түзүү (ЖРТ 

психологиялык коштоосу) 

5. Өспүрүмдөрдүн суициддик жүрүм-турумунун алдын алуу 

6. Сергек жашоо образын жайылтуу 

7. Мектептеги рэкетчиликтин алдын алуу                               

                        

                                                        

                                                                      Иш план 

№ Программалык 

аракеттер 

Иштин түрү Мөөнөтү Болжолдуу 

жыйынтык 

  Диагностикалык   

1 Биринчи 

класстардын 

адаптациясы 

Кер Ирайсик Сентябрь 

Октябрь  

 

2 5-класста орто 

мектеп шарттарына 

ылайыкташуу 

Филлипс анкетасы Ноябрь Себептерин 

аныктоо 

3 9-класста кесиптик 

багыттын 

диагностикасы 

Климовтун 

дифференциалдык 

диагностикалык 

анкетасы 

Октябрь-

май 

Аныктама 



4 9-класстардагы өзүн-

өзү сыйлоо 

 Өзүн-өзү сыйлоо 

тести 

Февраль –

Март  

Окуучулардын 

өзүн-өзү сыйлоо 

деңгээли 

5 Жогорку класстын 

окуучуларынын 

бирдиктүү 

мамлекеттик 

экзаменине болгон 

мамилеси 

Тест Февраль –

март  

Жогорку класстын 

окуучулары үчүн 

бирдиктүү 

мамлекеттик 

сынактын 

аныктамасы  

                                             

                                     

Консультациялык 

 

№1 Балдар менен жекече 

консультациялар 

Кеңеш берүү Жүгүртүүгө 

жара 

Окуучулардын 

психикалык 

саламаттыгын 

нормалдаштыруу 

2 1-класстын жаш 

мугалимдерине 

мектепке ылайыкташуу 

көйгөйү боюнча кеңеш 

берүү 

Лекция + 

сүйлөшүү 

Жүгүртүүгө 

жараша 

Психологиялык 

компетенттүүлүктүн 

деңгээлин 

жогорулатуу 

3 Баланы тарбиялоо жана 

өнүктүрүү маселелери 

боюнча ата-энелерге 

кеңеш берүү 

Сүйлөшүү Жүгүртүүгө 

жараша 

Психологиялык 

компетенттүүлүктүн 

деңгээлин 

жогорулатуу 

4 5-класстын 

мугалимдерине орто 

звеного ылайыкташуу 

көйгөйү боюнча кеңеш 

берүү 

Лекциялар Ноябрь 

Январь  

Психологиялык 

компетенттүүлүктүн 

деңгээлин 

жогорулатуу 

5 Балдарды тарбиялоо 

жана өнүктүрүү 

маселелери боюнча 

педагогдорго кеңеш 

берүү 

Сүйлөшүү Жүгүртүүгө 

жараша 

Психологиялык 

компетенттүүлүктүн 

деңгээлин 

жогорулатуу 

                                                                

                       Билим берүү-профилактикалык иштер 

 

        

1 Орто звеного өтүүдө 

татаалдашкан эскертүүлөр 

Сунуштар Октябрь-

Январь  

Жаңы 

шарттарга 

көнүү 

2 Өспүрүмдөрдө сергек 

жашоо образын 

калыптандыруу (5-7 кл) 

Лекциялар Бир жылдын 

ичинде 

Жаман 

адаттардын 

жоктугу 



3 Конфликттик 

кырдаалдардын алдын алуу 

(7-8-кл) 

Лекция окутуу Бир жылдын 

ичинде 

Класста 

инсандар 

аралия 

мамилелерди 

жакшыртуу 

4 Өспүрүмдөр арасында 

суициддик жүрүм-турумду 

алдын алуу (8-11 кл) 

Сүйлөшүү, 

тренинг, 

байкоо, лекция 

Бир жылдын 

ичинде 

Өспүрүмдөр 

арасында туура 

эмес жүрүм-

турумдун 

жоктугу 

                                                                                                      

                                                Түзөтүү-өнүктүрүү 

№1 Позитивдүү өз-өзүнө 

мамилени, өзүн-өзү 

сыйлоону, өзүн-өзү 

кабыл алууну 

калыптандыруу (1-2-кл) 

Окутуу маеги Январь  Өзүн активдүү 

кабылдоо 

2 Окуучулардын өзүнө 

ишенүү мүнөзүнүн 

күчтүү жактарын 

өнүктүрүү (3-4-кл) 

Окутуу маеги Январь  Ишенимдүү жүрүм-

турумду табуу 

3 Мотивацияны жана 

эмоцияны өнүктүрүү 

жана оңдоо (7-8-кл) 

Окутуу 

көнүгүүлөрү 

Бир жылдын 

ичинде 

Тажрыйбаңызга 

болгон мамиленин 

өзгөрүшү 

4 9-11-класстарда кесиптик 

өзүн-өзү аныктоо 

чөйрөсүн оңдоо 

Сүйлөшүү, 

Бизнес 

оюндары 

2-жарым 

жылдыктын 

аягында 

Окуучулардын 

өзүнүн 

жөндөмдүүлүктөрүн, 

тенденциясын жана 

мүмкүнчүлүктөрүн 

билүүсү 

     

 

 


