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   БЕКИТЕМ 

 

№ 95 МГнын директору 

А.К.  Сардарбекова 

14.11.2022 

  
  

   Башталгыч класстардын усулдук бирикмесинин негизги 

багыттары боюнча иш планы  

1. Маалыматтык камсыз кылуу. Документтер менен иштөө  

№  

     Иштин мазмуну  

Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  
2022-2023-окуу жылына карата башталгыч 

класстардын мугалимдерине методикалык 

сунуштарды изилдөө  

Август   УБнин 

жетекчиси  

2  

Календарлык-тематикалык пландарды түзүү  

Август  УБнин 

мугалимдери  

3  

Окуучулардын предметтик олимпиадаларга 

катышуусу жөнүндө отчету  

Бир 

жылдын 

ичинде  

УБнин 

жетекчиси,  

УБнин 

мугалимдери  

4  

Жаңы методикалык адабияттар менен  таанышуу   

Бир 

жылдын 

ичинде  

УБнин 

мугалимдери  

  

2. илимий-методикалык жана эксперименттик иш  
  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  Окуу процессин негизги багыттарын 

модернизациялоо: андан ары заманбап 

технологияларын киргизүү, сабактын мазмунун 

кайрадан ойлонуу  

  
  
  
  
  
  

Бир 

жылдын 

ичинде  

  
  
  
  
  
  

УБнин 

мугалимдери  

2  Сабактарга өз-ара катышуу  

3  УБнин мугалимдеринин ачык сабак өтүүсү  

4  
УБнин мугалимдеринин  сынактарга, 

долбоорлорго, олимпиадаларга катышуусу  
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3. Диагностикалык камсыз кылуу. Мектеп ичиндеги көзөмөл  
  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  Жумушчу программаларды бекитүү  Август  Рук.ШМО  

2  Орус тил, математика, окууга жана түшүнүү тексти 

боюнча киришүү диагностикасы  

Сентябрь  УБнин 

мугалимдери   

3  4-класстардын билимин текшерүү боюнча 

контролдук тестирлөө   

4  Сабактар боюнча жыйынтыктоочу контролду 

жүргүзүү жана талдоо   

Май  УБнин 

мугалимдери  
  

4. Окуучулар менен иштөө  
  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  Предметтик олимпиадаларды уюштуруу жана 

өткөрүү  

  
Бир 

жылдын 

ичинде  

  
УБнин 

мугалимдери  2  Башталгыч класстардын предметтик 

олимпиадаларга катышуусун уюштуруу  
  

Башталгыч класстардын мугалимдеринин УБнин отуруму  

№1-отурум  

2021-2022-окуу жылына башталгыч класстардын мугалимдеринин методикалык 

иштерин пландаштыруу жана уюштуруу  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

Максаты: Башталгыч класстардын мугалимдеринин 2021-2022-окуу жылына карата 

иш планын, иштин негизги багыттарын талкуулоо:  

1  2020-2021-окуу жылында башталгыч класстардын 
мугалимдеринин УБнин ишин талдоо  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Август  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ОТИ боюнча 

дир. орун бас.  

УБнин  

2  Мектепте  даярдык даражасын аныктоо үчүн 
1класстын окуучуларынын диагностикасы. Башталгыч 
мектепте педагогикалык диагностиканы  уюштуруу  

3  2-4-кл окуучуларынын контролдук иштердин 
графигин бекитүү  

4  Ченемдик программалык жана методикалык 

документтерди талкуулоо:  

• Билим берүү маселелери боюнча ченемдик 

жана методикалык документтерди изилдөө  

• Бирдиктүү орфографиялык режим жөнүндө  
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5  Методикалык бирикменин 2021-2022-окуу жылына 
карата иш планын талкуулоо жана бекитүү  

мугалимдери  
  
  
  
  
  
  

6  Негизги билим берүү программасын ишке 
ашыруунун негизги механизми катары окуу предмети 
боюнча иш программасына карата талаптар. Окуу 
планына жана башталгыч билим берүүнүн 
стандартына ылайык башталгыч класстардын 
мугалимдеринин иш программаларын, предметтер 
боюнча КТПны кароо жана бекитүү  

7  Сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу 
өзгөчөлүктөрү. Сабактан тышкаркы ишти кароо жана 
бекитүү  

8  Мугалимдердин өзүн-өзү өнүктүрүү темаларын 
тууралоо жана бекитүү  

9  Предметтик жумаларды өткөрүү планын кароо жана 
бекитүү жана аларга башталгыч класстардын 
окуучуларынын катышуусу  

  

10  Ар кандай сынактарга мугалимдердин жана 
окуучулардын катышуусун талкуулоо  

11  2-4-кл предметтик олимпиадаларды уюштуруу жана 
өткөрүү  

12  Окуу китептери менен камсыз болушун жана 
кабинеттердин жаңы окуу жылына даярдыгын 
контролдоо  

  

№2-отурум  

Башталгыч класстарда  системалык-ишмердик  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  Жаңы билим берүү стандарттары боюнча кенже 

окуучуларды окутууга системалуу-ишмердик 

мамиле:  

• Окутуунун активдүү ыкмасы жөнүндө 

түшүнүк. Дидактикалык принциптердин 

тутуму  

• Системалык иш мамиле билим берүү 

жараянынын негизги компоненттеринин 

өзгөчөлүктөрү  

• Кенже окуучуларды окутууда 

системалыкишмердик ыкманы колдонуу (иш 

тажрыйбасынан)  

  
  
  
  
  
  

Октябрь  

  
  
  
  
  
  
УБнин 

жетекчиси, 

УБнин 

мугалимдери  
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2  Башталгыч мектепте сабак жана сабактан тышкаркы 

иш-чаралар боюнча УУД түзүү ыкмалары  

3  2-4-кл окуучулар үчүн кирүү контролдук иштери  Сентябрь  

4  1-2-класстардын окуучуларынын 

адаптацияланышына байкоо жүргүзүү  

Сентябрь 

Октябрь   

5  Башталгыч класстардын декадасын өткөрүү  
  

Октябрь   

6  2- чейректи  жыйынтыктоочу контролдук иштердин 

жыйынтыгы  

  

7  Орфографиялык режимдин тууралыгын жана 

баасын, иштин көлөмүн, класстык жана үй 

тапшырмасынын дозасын аткаруу максатында 2-

4класстарда орус тили жана математика боюнча 

дептерлерди текшерүү. Күндөлүктөрдү текшерүү.  

Октябрь  ОТИ боюнча  

дир. орун бас.  

УБнин  

жетекчиси  
  

  
  
  

№3 - отурум  

Башталгыч класстарда билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун шарттарынын 

бири катары МКТны колдонуу  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  Заманбап технологиялардын окуу жана 

чыгармачылык мотивациясын жогорулатууга 

тийгизген таасири  

  
  
  
  
  

Ноябрь   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

УБнин 

мугалимдери  

2  МКТны колдонуу аркылуу когнитивдик 

кызыкчылыктарды активдештирүү  

3  Ден-соолукту сактоочу сабактарында үнөмдөөчү 

технологиялар  

4  Окуу процессинде заманбап педагогикалык 

технологияларды колдонуу (иш тажрыйбасынан)  

5  2-3-класстар үчүн 1-жарым жылдыкта 

жыйынтыктоочу контролдук иштер  

  
  

Декабрь  6  Санитардык-гигиеналык ченемдерди сактоо, 

башталгыч класстардын окуу кабинеттеринин абалы  

7  2 - чейректи  жыйынтыктоочу контролдук иштердин 

жыйынтыгы  

8  Жөндөмдүү жана мотивациясы төмөн балдар 

жөнүндө маалыматтар банкын тактоо, балдарды 

жекече иштөөгө бөлүү  

Ноябрь   



5  

  

9  Журналдарды жасалгалоо абалы. Чейректик 

белгилерди коюунун объективдүүлүгүн талдоо, 

мамлекеттик программаларды аткаруу, жетишүүнү 

талдоо  

Декабрь  ОТИ боюнча  

дир. орун бас.  
  

  

№4 - отурум  

Башталгыч класстардагы предметтик стандарттар  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

1  Негизги түшүнүктөр жана терминдер    
  
  

Январь  

Февраль- 

март  

  
  
  

УБнин 

жетекчиси, 

УБнин 

мугалимдери  
  

2  Негизги жана предметтик компетенттүүлүк. 

Мазмундуу саптар. Окуу материалын мазмундуу 

линиялар жана класстар боюнча бөлүштүрүү  

3  Окуучулардын окутуунун күтүлүүчү натыйжалары 

(Баскычтар жана класстар боюнча)  

4  Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун 

негизги стратегиялары  

5  3-чейрегинде жыйынтыктоочу контролдук иштердин 

жыйынтыгы  

Март     

  
  

№5 - отурум  

Билим берүү процессин өркүндөтүү боюнча башталгыч класстардын 

педагогикалык жамаатынын ишинин натыйжалары  

№  Иштин мазмуну  Өткөрүү 

мөөнөттөрү       Жооптуу  

2   Тажрый, ыкмалар, табылгалар, идеялардын 

презентациясы. Өзүн-өзү өнүктүрүү темалары 

боюнча иштелип чыккан материалдарды берүү  

  
  
  
  
  

Апрель- 

май  

  
  
  
  
  
  
  
  
УБнин 

мугалимдери  

  

3  УБнин 2022-2023-окуу жылына карата иш планын 

жана милдеттерин талкуулоо  

4  Электрондук жана кагаз алып жүрүүчүлөрдө 

методикалык копилканы толуктоо  

5  Сабактар боюнча акыркы контролдук иштерди , бир 

жылдык окуу техникасын талдоо,   

6  Окуу программаларын аткаруу  

7  2022-2023-окуу жылы үчүн башталгыч класстардын 

мугалимдеринин методикалык бирикмесинин ишин 

талдоо  

8  Жаңы окуу жылына УМК менен камсыз кылуу  

9  Жыл ичинде 2-3-кл окуучулары үчүн 

жыйынтыктоочу контролдук иштер  

  

10  4-кл  сабактар боюнча билимдин шаардык кесилиши  Апрель  
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11  Орфографиялык режимди, тууралыгын жана баасын, 

иштин көлөмүн, класстык жана үй тапшырмасынын 

дозасын аткаруу максатында 2-4-класстарда орус 

тили жана математика боюнча дептерлерди 

текшерүү. Күндөлүктөрдү текшерүү  

Апрель  

  

Башталгыч класстардын мугалимдеринин кадрдык потенциалын колдоо жана 

өнүктүрүү  

1  Райондук семинарларга, фестивалдарга жана 

ишчараларга катышуу  

Бир 

жылдын 

ичинде  

Баш. кл. 

мугалимдери  

2  Башталгыч класстардын мугалимдерин биринчи 

квалификациялык категорияга аттестациялоонун 

экспертизасынын жыйынтыктары  

1 - чейрек 

ичинде  

Баш. кл. 

мугалимдери  

  

Кабинеттердин материалдык-техникалык базасын өркүндөтүү  

1  Мугалимдердин эмеректерди, окуу куралдарын 

сактоону уюштурууга, бекитилген кабинеттерди 

оңдоого катышуусу  

Бир 

жылдын 

ичинде  

Баш. кл. 

мугалимдери  

2  Кабинеттер үчүн таратылуучу маалымдама жана 

дидактикалык материалдардын комплекттерин сатып 

алуу  

Бир 

жылдын 

ичинде  

Баш. кл. 

мугалимдери  

                                                                                  

 

   БЕКИТЕМ 

 

№ 95 МГнын директору 

А.К.  Сардарбекова 

14.11.2022 

  

                                                                                                         
Башталгыч класстардын мугалимдеринин усулдук бирикмесинин  

2022-2023 окуу жылына карата иш планы  
  

                                           МЕКТЕПТИН МЕТОДИКАЛЫК ТЕМАСЫ:  

  

"Билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун шарты катары окуучунун инсандыгын комплекстүү 

өнүктүрүү"  

  

Максаты:   

 Окуу процессин уюштурууну өркүндөтүү жана окутуунун натыйжаларын 

жогорулатуу;   
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 Окууга, өз алдынча чечим кабыл алууга,  өзүн –өзү өнүктүрүүгө болгон 

мотивацияны жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;  

 Окутуу-тарбиялоо процессин заманбап деңгээлде камсыз кылуу;  

 Баланын билим алуу муктаждыктарын канаттандыруу үчүн шарттарды тузуу;  

 Билим берүү сапаттарын жогорулатуу каражаттары катары билим берүү ишинин 

системасын өркүндөтүү;  

 Окуучулардын физикалык өнүгүсүн камсыз кылуу;  

 Гимназиянын материалдык-техникалык базасын жакшыртуу.  
  
  

Милдеттери:  

 Алдыңкы педагогикалык тажрыйбанын жетишкендиктерин жалпылоо жана 

практикага киргизүү;  

 Заманбап педагогикалык технологияларды , сапаттык жактан жаңы кенже мектеп 

окуучусун даярдоону камсыз кылуучу ыкмаларды өнүктүрүү үчүн 

инсталляцияларды түзүү;  

 Мугалимдердин жана окуучулардын класстык жана класстан тышкаркы ишинин 

бирдиктүү системасын түзүү жана билим берүү процессин ар тараптан 

өнүктүрүүгө багыттоо;  

 Окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрүн изилдөө жана өнүктүрүү максатында 

башталгыч класстын мугалимдери, психолог, логопед жана ата-энелердин өз ара 

аракеттенүүсүн уюштуруу.  

  

2022-2023-окуу жылындагы башталгыч класстардын усулдук          бирикмесинин 

мугалимдеринин иш багыттары:  

  

Маалыматтык иш:  

Педагогикалык ишмердүүлүктү  жакшыртуу максатында методикалык адабияттардагы  

жаңылыктарды изилдөө.  
  

                                        Уюштуруу жана тарбиялоо иштери:  

 Методикалык кеңештин жыйналышы  

 Билим берүү боюнча нормативдик-методикалык документтер менен таанышуу  

 Окуу пландарынын мазмунун талдоо жана түзүү  

 Жеке предметтер боюнча программаларды бекитүү  
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 Мугалимдердин сабактарга өз ара катышуусу, жетишилген натыйжаларды кийин 

өз алдынча талдоо  

 Тажрыйба алмашуу максатында белгилүү бир тема боюнча ачык сабактарды 

уюштуруу   

 Мектепте предметтик жумаларды уюштуруу жана өткөрүү  

 Предметтик олимпиадаларды, конкурстарды, кароолорду уюштуруу жана өткөрүү  

 Практикалык багыттагы семинарларда, педагогикалык жыйналыштарда 

башталгыч класстардын усулдук бирикмесинин мугалимдеринин сүйлөөсү  

 Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу курстарын өтүү. Педагогикалык 

кадрлардын аттестациялоо  

 Интелектуалдык дэңгээли жогору болгон балдар менен иштөө системасынын 

жөндөмдүүлүгү.  

 Окуучулардын жана педагогдордун ден соолугун сактоо жана чыңдоо, сергек 

жашоо образына тарбиялоо  

  
  

                  

    Аналитикалык ишмердүүлүк:  

 2022-2023-методикалык ишмердүүлүктү талдоо жана 2023-2024-окуу жылын 

пландаштыруу     

 Педагогдордун ишмердүүлүгүнүн багыттарын изилдөө   

 Жардам көрсөтүү максатында педагогдордун ишин талдоо  

  
  

                            Методикалык ишмердүүлүк:  

 Экинчи муундагы башталгыч мектепте окутуу боюнча билим берүү 

стандарттарына методикалык коштоо  

 Методикалык теманын үстүндө иштөө  

 Педагогдордун методикалык деңгээлин , жаңы технологияларды өздөштүрүүсүн , 

квалификацияны жогорулатуу системасын жакшыртуу. УБнин бардык 

мугалимдерин технологиясын өнүктүрүү, сынчыл ой-жүгүртүү, 
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маалыматтыкбайланыш технологиясын, оюн технологиялары,  проблемалуу 

окутуунун методу, долбоорлор, өз алдынча иштөө ыкмасы  

 Жогорку интеллектуалдуу жөндөмдүүлүгү бар балдар менен иштөө     уюмун 

тузүү  

 Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны ар кандай формаларында издөө, жалпылоо, 

талдоо жана жайылтуу  

 Мугалимдин ишине жардам көрсөтүү багытында методикалык копилканы зарыл 

маалыматтык материал менен толуктоо  

 Өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча методикалык коштоо , өз алдынча педагогдордун  ар 

кандай авторлор менен таанышуусун көзөмөлдөө  

 Шыктуу балдар менен иштөө формаларын өркүндөтүү  
  
  

                              Консультациялык ишмердүүлүк:  

 Педагогдорго түзүлгөн жумушчу программалар  жана тематикалык пландар 

боюнча  консультация берүү   

 Педагогдордун педагогикалык ишиндеги кыйынчылыктарын жоюу максатында 

консультация берүү   

                                                   Иштин күтүлүүчү натыйжалары:  

 Окуучулардын билим сапатынын өсүшү  

 УБнин мугалимдеринин  мамлекеттик стандартына ылайык предметтердин 

окутушу  

 Окуп жаткандарда негизги компетенттүүлүктү калыптандыруу үчүн окутуу 

процессинде шарттарды  түзүү.  


