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№95 мектеп-гимназиясынын 2022-2023 -окуу жылында ийрим иштери тууралуу маалымат. 

 

№ Ийримдин 

аталышы 

Ийримдин жетекчиси Телефону, 

үйүнүн дареги 

Иш убактысы Ийримдин кыскача планы Окуучулардын 

саны 

Эстетикалык ийримдер: 

1  

 

   Токулган майлыктарды, берет, 

оюнчуктарды, мектеп 

жарманкелерине коюу үчүн 

сувенирлерди жасоо, райондук, 

шаардык сынактарга катышуу, 

кайрымдуулук акцияларына 

катышуу 

 

Музыкалык ийримдер: 

2 хор Карыбеков Аскар – КР 

эмгек сиңирген ишкери 

 Дүйшөмбү, шаршенби, 

жума, ишемби күндөрү 

 

13:00 – 16:00 

Топ балдар менен иштөө,ырларды 

эки үн, үч үн менен ырдоо. 

45 



 

 

3 

Вокал  Андарбекова Кундуз 

Айдарбековна 

0708808290 Шейшемби: 13:00-15:00 

 

Бейшемби: 13:00-15:00 

 

үн жөндөө, ырларды туура 

ырдаганды үйөтүү. Майрамдарга 

карата ырлардын маанисине карата 

үйрөтүү. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Хореография 

«Каухар» 

Бий ийрими 

Алина  0700770629 Дүйшөбү, бешйемби, 

шаршемби, шешймби, 

жума, ишемби 

9:00-18:00 

Улуттук бийлерди үйрөтүү. 

Райондук, шаардык иш 

чараларына катышуу 

 

1 топ-20 

2 топ 25 

 

 

 

 

 

 

5 

«Байчечекей»  

Комуз ансамбли 

Алдабекова Батма 

Алдабековна 

0708882268 Дүйшөмү, шаршемби, 

ишемби 10.00-15.00 

Комуз күүлөрүн үйрөтүү 1 топ -15 

2 топ - 25 

Предметтик ийримдер 

6 ЖРТга даярдоо Рамиль Ринатович  ишемби 

13.00 -16.00ч. 

Алгебра жана анын анализдеринин 

башталышы. 

 

7 Бология дүйнөсү Нургиза Бахтияровна  Ишемби9.00 – 12.00 Биологиясабагын тереңдетүү 

метод мене ниш алып баруу 

18 

       

Спорт секциялары: 

8 Футбол Исаев Эржан 

Кенжебекович 

0708106699 Дуйшүмбү, шейшемби, 

ишемби 

15.00-19.00 

Топ тебүү чеберчилигин 

кыйыштыруу, спартакиадаларга 

катышуу 

1 топ-18 

2 топ-20 

3 топ-15 

9 Баскетбол Айбек Канболотович 0507181282 Дуйшөмбү, шаршенби, 

ишемби 

18.30 – 20.30 

 

Топту себетке ыргытуу техникасы 

менен машыгуу,  шаардык, 

райондук мелдештерге катышуу 

60 

10 Волейбол Азим Асанович  Бейшеби, шейшемби, 

жума 

18.30 – 20.30 

Топ менен ойногонду машыгуу 

шаардык, райондук мелдештерге 

катышуу 

75 



 

11 Таэквондо Азиз Исаев 0707573057 Шаршемби, ишемби 

16.00 – 18.00 

Согуш өнөрлөрү менен 

машыктыруу 

40 

12 Таэквондо Азизбек Назарбаев 0700944242 Дүшөмбү, шешемби 

16.00-18.00 

Согуш өнөрлөрү менен 

машыктыруу 

30 

 

 

 

N 95 МГнын  ийримдик иштин абалы жөнүндө 
маалымкат. 

Максаты: Мектеп-Гимназисындагы  ийримдик иштердин абалын изилдөө; анын натыйжалуулугун жана окуучулардын чыгармачылык 

потенциалын өнүктүрүүгө тийгизген таасирин баалоо. 

Мөөнөтү: 12.11.2022ж – 22.11.2022ж 

Комиссия: 

 МГ директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Тентиева Н.Ж. – комиссиыянын төрөайымы; 

 МГ соцпедагогу Джумабаева Ш.Ж – комиссиянын мүчөсү; 

 МГ психологу Андарбекова К.А. – комиссиянын мүчөсү; 

Текшерилген суроолор: 

- окуучуларды  анын ичинде «кыйын» окуучуларды ийрим иштери менен камтуу; 

- окуучулардын сабак учурундагы активдүүлүгү; 

– ишти аткаруу (кечтер, көргөзмөлөр, сынактар).  

Текшерүүнүн жүрүшүндө бардык ийримдердин класстарына эки жолу барышып, журналдар, пландар текшерилип, бардык секциялардын, 

ийримдердин жетекчилери жана окуучулар менен маектешүү жүргүзүлдү. 

Балдар арасында спорттук секциялар эң популярдуу экени аныкталды. Текшерүү учурчнда мектепте беш спорттук секция иштейт: 

баскетбол, волейбол, футбол, таэквондо-1, таеквондо-2. Ийрим сабактары  учурунда 98% катышты. окуучулардын тизмеси бар экени 

аныкталды, ийримдердирн катышуучуларын жетекчилери белгилеп, иш алып баруусу далилденди. Тренерлердин айтууларында балдар жөн 

эле убакыт өткөрүү үчүн эмес, машыкканы келишет. Сабактын башталышында тренерлер  окуунун конкреттүү максатын койоору, сабактын 

аягында конспект түзүлөөрү белгилүү болду. Мектепте жаш курагы боюнча 258 окуучу спорт секцияларында эмгектенет. Мектеп ичиндеги 

каттоодо (МИК) 5 окуучу бар, тобокелдик тобундагылар – 22. 

Спорттук секциялар ийримдердин жүгүртмөсүнө өтүлөөрүн аныкталды. Ошондой эле волейболго катышкан окуучу баскетбол менен 

машыгуулары аныкталды. «Кыйын» деп аталган окуучулардын көбү бир нече жылдан бери бул секцияларга катышып келишет, бул алардын 

бош убактысын уюштурууга жардам берет. Айрымдары буга чейин бир эмес, бир нече жолу мектептин ар-намысы үчүн сынактарга 

катышкан, бул алар окуган мектепке карата позитивдүү мамиленин калыптанышына өбөлгө түзөт, өзүн инсан катары ишке ашырууга жана 

көрсөтүүгө шарт түзөт. 



 Илгич менен токуган ийримди белгилеп кетсек, мектептин базасынрда иш алып барат, ийримге келгендердин саны 37 жетет. Жасаган 

иштерин ар бир жылдын Нооруз майрамына мектептеги көргөзмө-жарманкеде көрсөтүшөт. Жакшы иштерин балдар үйлөрүнө белек кылып 

тапшырышат.   

 Хореография ийрими боюнча – бий ийрими мектепте эки жылдан бери иштейт. Эки жыл аралыгында көтөгөн конкурстарды 

багындырып келишет.2022жылдын  Сентябрь айында Туркия өлкөсүндө өтүлгөн Көчөмөндөр оюнунун алкагында өздөрү өнөрлөрүн 

көрсөтүп келишти. Ал эми вокал менен хор ийрими иштерин быйылкы окуу жылдан башташты. Ырга шыктуу балдар вокал жана хорго чоң 

кызыгуу менен катышуусу белгилүү болду. 

Рекомендациялар: 

1. Хор, вокал жана илгич менен түйүү, хореографиялык Каухар» бий тобу, «Спорттук секциялардын, көркөм-эстетикалык багыттагы 

кружоктордун жетекчилеринин иши бекитилсин. 

2. Сунуш кылынган маалымкат класс жетекчилердин усулдук бирикмесинин чогулушунда талкуулансын. 

 

 

ИЙРИМДЕРДИН ЖАНА СПОРТТУК СЕКЦИЯЛАРДЫН СҮРӨТТӨРҮ 

 

 

 

                



                     

 

                           



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары                  Тентиева Н.Ж. 

 
 


