
№95 мектеп- гимназиясыдагы предметтик мугалимдердин ачык 

сабактарды өтүүдөгү анализи  

  

Максаты: Ачык сабактар-  мугалимдердин кесибине  болгон кызыгуусун  

арттыруу менен  билим берүү ишин  улантууга   өбөлгө түзүү.  

 Заманбап технлологиялык каражаттарды  ыктуу колдоно билүүнүн натыйжалуулугун 

көрсөтүү  

Мугалимдердин эмгек  стаждары  тууралуу маалымат  

  
  

Окуу 

жылы   

  

бардыгы  

                          Эмгек стаждары боюнча   

  

 

3 жылга 

чейин  

3-5 жыл   5-10  

жыл  

10-15 

жыл  

15ж 

жогору  

Пенсионер 

мугалимдер  

2017-2018  64  8  11  13  15  12  5  

2018-2019  78  20  9  15  15  19  5  

2019-2020  111  24  21  25  15  26  7  

2020-2021  105  19  15  16  16  39  8  

2021-2022  105  10  24  16  16  39  9  

  

Мектепте жылдан жылга мугалимдердин кесиптик деңгээли жогорулоодо. Жыл 

ичинде мугалимдер райондук, шаардык  семинарларга жана  билим берүү 

башкармалыгы тарабынан  уюштурулган долбоорлого,билимин өркундөтүүчү 

курстарга  барып катышып турушат.   

3 жыл ичинде райондо,”Жүрөгүмдү балдарга арнаймын “ конкурсунда “Мыкты 

мугалим -2021”  аталышы боюнча башталгыч класстардын мугалими 

Сапарлиева Н.Э. кызыктыруучу сыйлыкка ээ болду.”Мыкты  мугалим -2022” 

аталышы боюнча башталгыч класстардын мугалими Боркеева К.К.  1 орунга ээ 

болду. Башталгыч класстардын мугалими “Мыкты жаш мугалим 2022” аталышы 

боюнча  башталгыч класстардын мугалими Бакытбек к А 3 орунга ээ болушту.  

       

  

Окуу жылы   

  

  

Мугалимдердин 

саны   

  

Ачык сабак өткөн  

мугалимдердин саны   

  

  

2017-2018- окуу жылы   64  42  

2018-2019 - окуу жылы  78  48  

2019-2020 - окуу жылы   111  46  

2020-2021 - окуу жылы   105  52  

2021-2022 - окуу жылы   105  68  

  

 Максатка жетүү үчүн чечүү жолдору :   

  



1.Заманбап билим берүү жана  маалыматтык технологияларды  колдонуу жана 

кызыгуучу,   калыптандыруучу,  көмөктөшүүчү окутуу жана тарбиялоо усулдары 

жайылтылсын.  

2.Төмөкү иштердин негизинде  билим берүү өркүндөтүлсүн.  

- Класс жеткечилер менен предметтик мугалимдердин  биргелешкен иштери 

күчөтүлсүн.  

- Мектептин жалпы иш-чаралары , долбоордук иштер,  аркандай багыттагы  

ишчаралардын,сынактардын  деңгээли жакшыртылсын жана жогорулатылсын.  

3.Ата энелер менен иш алып баруу күчөтүлсүн  ар кандай иш-чараларды  уюштурууда  

ата энелер тартылсын.  

4. Электрондук “Күндөлүк”  боюнча иштер көзөмөлгө алынсын.  

5. Интелектуалдык жана чыгармачылык ишмердүүлүктүн  ар кандай чөйрөдөгү   

балдары ( таланттуу , чыгармачыл ) балдар  менен иш алып баруу  жогорулатылсын 

жана жакшыртылсын.  

6.Мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгү  жогорулатылсын.  

7. Жаш мугалимдерди ачык сабактарга тартуу менен алардын чыгармачылык 

деңгээлин өстүрүүгө  тажрыйбалуу мугалимдер тобу иш алып барышсын.  

8. Предметтик декадарды өтүү - мугалимдердин чыгармачылыгын өстүрүүчү булак 

боло тургандыгы далилденди.  

9. Өз ара сабактарга катышуу  -тажрыйба алмашуунун негизги өзөгү экендигин 

көрсөттү.Ошондуктан ар бир сабакка катышуу бул тажрыйба топтоонун эң негизги 

өзөгү.                                

  

  

 Мамлекеттик тил боюнча  директордун орун басары                         Арзыкулова В.А.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            



  

  

   


