
  
              

БЕКИТЕМ  

                                                                                      № 95 МГнын 

директору                                                              

_____А.К.  

Сардарбекова  

                                                             2022-ж “14.11”                 

                 

      № 95  мектеп-гимназиясынын  кыргыз тили жана адабияты усулдук     

                                                   бирикмесинин жылдык иш планы  
  
      Мектептин темасы: “ Окуучуну комплекстүү түрдө өнүктүрүү максатында окуучунун                                                                         

билим сапатын жогорулатуу”  

  

      Усулдук  бирикменин темасы: “ Окуучуга саппаттуу билим берүү үчүн окутуунун     

                                                              активдүү формаларынын негизинде сабаттуулугун                                                                            

комплекстүү түрдө өнүктүрүү”  

  

      Максаты:   

• Усулдук бирикмелериндеги педагогдордун чеберчилигин жана квалификациясын 

жогорулатуу, ошондой эле жаш педагогдордун кесиптик өнүгүүсүн колдоо(насаатчылык).  

• Билим берүү чөйрөсүндөгү окутуунун сапатына, предметтер, окутуу чөйрсү чөйрөлөр боюнча 

окутуу максаттарына жана натыйжаларына талапты камсыз кылуу.  

• Бирдиктүү билим берүү жана тарбиялоо чөйрөсүн инсандын өнүгүүсүн жана калыптануусун 

камсыз кылууда чыгармачылык иш үчүн шарттарды түзүү. Мугалимдердин педагогикалык  

ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун баалоо.  

• Республикалык, шаардык сынактарга катышуу үчүн келечектүү жана жөндөмдүү окуучуларды 

аныктоо.  

• Кыргыз тилин окутууда инновациялык технологияларды жана заманбап дидактикалык 

материалдарды киргизүү. Таланттуу  жана  окууда жетишпеген   окуучулар  менен  бирдей  иш 

алып баруу.  

  

       Милдети:   

• Билим берүүнүн маселелери боюнча нормативдик жана усулдук документацияларды үйрөнүү 

жана мектептин деңгээлинде нормативдик документацияларды (нускамалар, жоболор, 

келишимдер) иштеп чыгуу.  

• Мектеп компонентин тандоого жана калыптандырууга катышуу.  

• Окутуунун ар түрдүү баскычтарын жана варианттуулугун эске алуу менен предмет бонча 

автордук окуу программаларынын мазмунун тандоо жана түзүү.  

• Мугалимдерин жеке иш пландарын бекитүү, автордук программаларды жана усулдарды 

талдоо.  



• Которулуучу класстарда жыйынтыктоочу көзөмөлдүк процедуралар үчүн аттестациялык 

материлдарды бекитүү бүтүрүүчү класстарда жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү үчүн 

аттестациялык материалдарды бекитүү(оозеки сынактар үчүн).  

• Предмет боюнча усулдук иштер боюнча таанышуу максатында, белгилүү бир темада ачык 

сабактарды уюштуруу.  

• Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды үйрөнүү, жаңылоо жана жайылтуу.  

• Предмет боюнча эксперименттик иштерди уюштуруу.  

• Предмет боюнча билим берүүнүн стандарттырынын негизинде программаны өздөштүрүүнүн 

жыйынтыктарын баалоодо бирдей талаптарды иштеп чыгуу.  

• Окуучулардын аралык жана жыйынтыктоочу аттестациялоонун системасын иштеп чыгуу 

тематикалык семестрдик, отчёттук ж.б.  

• Билим берүү уюмунда предмет боюнча жумалыктарды (декада) уюштуруу жана өткөрүү 

предмет боюнча олимпиаданынбиринчи баскычын, конкурс, кароолорду уюштуруу жана 

өткөрүү.  

• Окуучулар менен предмет боюнча класстан тышкаркы иштерди уюштуруу (факультативдик 

курстар, ийримдер ж.б.)  

• Сабактын жабдылышы, окуу бөлмөсүнүн заманбап талаптарга жооп бериши, предметти 

окутуунун каражатын уюштуруу боюнча иштөө.  

• Усулдук бирикмелердеги жаш педагогдор менен иштөө.  

  

Мөөнөтү             УБнин 1-чейрекке карата  иш планынын мазмуну  

  

Жооптуу  

Август  

2022-жыл  

   Кыргыз тили жана адабият  УБ нин мугалимдеринин 

1кеңешмесинин темасы:“ 2022-2023-ожж  УБ нин 

тематикалык  иш планы”  

1. Мектептин усулдук бирикмесинин жылдык иш планын 

бекитүү.  

2. Кыргыз тили мугалимдеринин иш программаларын 

кароо.  

3. Календарлык-тематикалык пландарды түзүү жана бекитүү   

4. Кыргыз  тили мугалимдеринин 2022-2023-окуу 

жылында  квалификациясын жогорулатуу ( ар кандай 

курстарга  даярдануу, өз алдынча билим берүү, 

сертификаттар).  

5. Өз алдынча билим берүү темаларын бекитүү.  

6. Мугалимдердин жумалык жүктөмүн тактоо.  

7. Мугалимдердин сандык- сапаттык курамын тактоо  

РБББна тапшыруу  

8. 1- чейректин материалдарын даярдоо(мониторинг,жат 

жазуу бланкы).  

Мамлекеттик тил 

боюнча 

директордун орун 

басары  

УБ нин жетекчиси  

Сентябрь  

2022-жыл  

1.Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдары мамлекеттик 

тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын 

бекитүү жөнүндөгү жобо менен тааныштыруу.  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

2. 9-сентябрь Комуз күнү  Мокеева Б.Ж  

Нурланова А.Н  



Музуралиева Б.Б  

3.23-сентябрь  Мамлекеттик тил күнүнө карата салтанаттуу 

кече өткөрүү.  

Кошоева И.А  

Сыдыкова М.К  

Темирканова Н.А  

4.Баштапкы билим сапатын текшерүү   

(3-11- орус кыргыз класстар)  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Октябрь    Жат жазуу, дил баян, баяндамалардын жазылышы туурулуу  

нускама менен тааныштыруу жана алардын жазылшын 

көзөмөлдөө.  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Октябрь   1-чейректин жыйынтыгы, предметтик отчеттордун берилишин  

жат жазууларды көзөмөлдөө.  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Мөөнөтү    Кыргыз тили жана адабияты УБ нин 2-чейрекке карата         Жооптуу  

 

                               иш планынын мазмуну   

Ноябрь  

2022-ж  

   Кыргыз тили жана адабияты  УБ нин мугалимдеринин 2- 

кеңешмесинин  темасы:  “УБнин    1- 

 чейректин жыйынтыкталышы жана 2-чейректин 

башталышы боюнча иш чаралар”  

Талкулоо үчүн маселелер  

1 Жарым жылдын жыйынтыгы боюнча экзамендерге 

материалдарды бекитүү.  

2 Мектептик олимпиаданын суроолорун даярдоо. 2022- 

2023  окуу жылынына карата олимпиадалык 

тапшырмаларды бекитүү.  

Суроолор:  

1. 1-чейректин  жыйынтыгы.  

2. Сабактарга өз ара катышуу  

3. 2-чейрекке карата иш пландарды даярдоо  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Ноябрь   Мектеп ичинде олимпиада өткөрүү  УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Декабрь  4-декабрь Манас күнүн белгилөө  Мамбетсултанова 

Н.М  

Төлөгөнова Г.Т  

Жуманалиева Ч.А  

Декабрь   Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата адабият күнүн белгилөө  Арзыкулова В.А  

Джорупбекова 

Н.А  

Касмалиева Н.Б  

Мөөнөтү  Кыргыз тили жана адабияты УБ нин 3-чейрекке карата иш                                                 

планы   

Жооптуу  



Январь 

2023-ж  

   Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин 

3кеңешмесинин темасы: “ УБнин 1- жарым жылдыктын 

жыйынтыгы 2-жарым жылдыкка тиешелүү иш чараларды 

пландаштыруу”.  

Иш жүзүндө талкулануучу суроолор:  

1. Кыргыз тили боюнча билим сапатын жана окуу 

көрсөткүчтөрүн анализдөө.  

2. Окуучуларды  мамлекеттик экзамендергеге даярдоону 

пландаштыруу.  

3. 1-жарым жылдык боюнча жылдык отчет.  

  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Январь  Дептерлерди текшерүү боюнча маалымат жазуу  УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Февраль  Долбоор жактоо 21- февраль Эне тил күнү   

  

Мамбетсултанова  

Н.М  

Арзыкулова А.А  

Джорупбекова 

Н.А  

Төлөгөнова Г.Т  

Жуманалиева Ч.а  

Касмалиева Н.Б  

Март      Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин 

4кеңешмесинин темасы: “3-чейректеги аткарылган 

иштердин анализи”.  

Иш жүзүндө талкулануучу суроолор:  

Мамлекеттик тил 

боюнча 

директордун орун 

басары  

 1. Кыргыз тили боюнча билим сапатын жана окуу 

көрсөткүчтөрүн анализдөө.   

2. 3-чейректин жыйынтыгы боюнча программалык 

материалды өткөрүү.  

3. Көчүрүү экзамендерге даярдануу  

УБ нин жетекчиси  

Март    

“Туу күнүн” жана “Ак калпак күнүн” белгилөө  

Мокеева Б.Ж  

Кошоева И.А  

Темирканова Н.А  

Сыдыкова М.К  

Музуралиева Б.Б  

Нурланова А.Н  

Март  КТУБ нин Декадасы   “ Кыргыз тилим-көөнөрбөс өчпөс  

дилим!”  

  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Март  Нооруз майрамына карата класстан тышкаркы иштерди 

уюштуруу   

Сабактарга өз ара катышуу  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Март   Сабактарга өз ара катышуу  

  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Мөөнөтү  Кыргыз тили жана адабияты УБ нин 4-чейрекке карата иш                                                   

планы  

Жооптуу  



Апрель 

2023-ж  

 Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин 5- 

кеңешмесинин темасы: “ УБнин 3-чейректин жыйынтыгы, 

4-чейрекке карата иш чараларды пландаштыруу”.  

Иш жүзүндө талкулануучу суроолор:  

1. Кыргыз тили боюнча билим сапатын жана окуу 

көрсөткүчтөрүн анализдөө.   

2. Класстан класска көчүрүү боюнча жат жазууларды    

алуу, жыйынтыгын чыгаруу.  

3. 4-чейректин жыйынтыгы боюнча  окуу 

стандарттарынын аткарылышын көзөмөлдөө.  

Мамлекеттик тил 

боюнча 

директордун орун 

басары  

УБ нин жетекчиси  

Апрель   Кыргыз тилинде алынган билим кесилишин (срез) текшерүүнүн 

отчету  

  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Апрель  Китеп билим булагы-билим өмүр чырагы 23- апрель Китеп  күнү   

  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Май   ЖМА даярдоо (алдын алуучу сынактарды уюштуруу: тест,эссе)  

  

УБ нин жетекчиси 

жана кырг.тил 

мугалимдери  

Май      Кыргыз тили жана адабияты УБнин 6-кеңешмесинин 

темасы: “ УБнин жылдык иштеринин натыйжалуулугун 

талдоо”.  

Иш жүзүндө талкулануучу суроолор:  

1. 4- чейректин жыйынтыгы ошондой эле жылдык 

жыйынтык боюнча отчет.  

2. Жаңы окуу жылына карата окуу жүктөмүн болжолдуу 

бөлүштүрүү.  

3. Кийинки окуу жылына карата кыргыз тили УБнин 

ичинде иш планды толуктоо.  

Мамлекеттик тил 

боюнча 

директордун орун 

басары  

УБ нин жетекчиси  

  


