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  Кытай тилин окутуучу №95 мектеп-гимназиясында 

 ИЧКИ КӨЗӨМӨЛДҮ УЮШТУРУУ 

 

 2022-2023-окуу жылдында мектепте ички көзмөлдү уюштуруунун планы 
Мөөнөтү Класстары Текшерүүнүн максаты Ички көзмөлдүн түрү жана формасы  Жооптуулар 

СЕНТЯБРЬ 

3-жума 1-11 Жумушчу программалар жана алардын 

тиркемелери (календарлык-тематикалык 

пландары) 

Обзордук                                                

Текшерүү жана бекитүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3 -жума 1-11 Класс жетекчилердин тарбиялык иш пландары Обзордук                                                  

Текшерүү жана бекитүү 

ТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

     

ОКТЯБРЬ 

2-4 -жума 1 1-класстын окуучуларынын мектепке көнүүсү. 

1-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө 

Жалпы окутуунун аткарылышы     

Байкоо, сүйлөшүү, сабактарга катышуу 

Башталгыч кл.б-ча 

директордун орун 

басары Боркеева К.К.  

3-4-жума 7 7-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Байкоо, сүйлөшүү, сабактарга катышуу 

Мамл.тил боюнча 

директордун орун 

басары Арзыкулова 

В.А.. 
НОЯБРЬ 

1-жума 1-11 1-чейректе жумушчу программаларынын 

аткарылышы 

Обзордук                                                       Иш 

кагаздарын текшерүү, маалымкат жазуу 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

1 -жума 2-9 Электрондук класстык журналдарды текшерүү Обзордук                                                

Чейректик баалардын чыгарылышы 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

2 -жума  Предметтик мугалимдердин ишмердигин 

көзөмөлдөө 

Обзордук   Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 



Предметтик мугалимдердин өздүк 

билимдерин өркүндөтүү боюнча иш 

планынын аткарылышын көзөмөлдөө                                                 

3- жума 5-11 Мектепте предметтик олимпиаданын 1-

баскычын өткөрүү 

Тематикалык                                                   

Зээндүү окуучулар менен иштөө 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басарлары 

3-4-

жумалар 

7-11 Мектепте тарых сабагынын өтүлүшү Тематикалык                                                 

Анализ, сабактарга катышуу 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

2-4 -

жумалар 

6 6-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Бердалиева 

Н.Б. 

ДЕКАБРЬ  

А Н.Б.1-

жума 

7-9 Орус тили жана чет тили боюнча текшерүу 

жана жумушчу дептерлерин текшерүү 

Обзордук                                             

Мугалимдин текшерүүсү, бирдей 

орфографиялык режимдин сакталышы 

Жээнбаева Г.И. 

Эреншаева Ж.А. 

Максатбекова Б.М. 

1-2 -жума 8-9 Кыргыз тили боюнча текшерүү иши жана 

жумушчу дептерлерин текшерүү 

Обзордук                                             

Мугалимдердин дептер текшерүүсү, 

тапшырмалардын көлөмү 

Мамл.тил боюнча 

директордун орун 

басары Арзыкулова 

В.А.. 

2-3 -жума 3-11 Окуу программаларынын өздөштүрүлүшүнүн 

мониторинги 

Тематикалык                                 

Диагностикалык иштер 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

1-4 -жума 5 5-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

Чет тилдери боюнча 

директордун орун 

басары 

4-жума 10-11 Экстернат формасында окууган окуучулардын 

1-жарым жылдыктагы жетишүүлөрүн 

текшерүү 

Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

4 -жума 1-11 1-жарым жылдыкта окуу программлдаларынын 

аткарылышы 

Обзордук                                                      Иш 

кагаздарын текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

4 -жума 1-11 Электрондук класстык журналдарды текшерүү Обзордук                                         Чейректик 

баалардын объективдүү коюлушу 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 
ЯНВАРЬ 

     

3 -жума 2-4 Орус тили, англис тили, математика сабактары 

боюнча жумушчу дептерлерин, текшерүү 

иштерин текшерүү 

Обзордук                                             

Мугалимдердин дептер текшерүүсү, 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 



тапшырмалардын көлөмү, бирдей 

орфографиялык режимдин сакталышы 

4 -жума    1-3 Окуучулардын окуп түшүнүү, кабыл алуулары 

боюнча мониторинги (тескт менен иштөө) 

Тематикалык                                                      

Диагностика 

Башталгыч кл.б-ча 

директордун орун 

басары Боркеева К.К. 

3-4-жума 8-9 Математика боюнча жумушчу дептерлерин, 

контролдук иштерин текшерүү 

Обзордук                                               

Мугалимдердин дептер текшерүүсү, 

тапшырмалардын көлөмү, бирдей 

орфографиялык режимдин сакталышы 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

3-4-жума 5-11 Табигый-математикалык циклдеги предметтер 

боюнча долбоордук иштердин абалы 

Тематикалык                                                   

Долбоорлорду изилдөө, сурамжылоо 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

4-жума 9, 11 ЖРТ жана УБТ 9-11 классынын 

окуучуларынын даярдануусун көзөмөлгө алуу 

Персоналдык                                                         

Сабактарга катышуу, сүйлөшүү 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 
ФЕВРАЛЬ 

1 -жума 10-11 Кыргыз тили боюнча текшерүү иши, жумушчу 

дептерлерин текшерүү 

Обзордук                                               

Мугалимдердин дептер текшерүүсү, 

тапшырмалардын көлөмү, бирдей 

орфографиялык режимдин сакталышы 

Мамл.тил боюнча 

директордун орун 

басары Арзыкулова 

В.А.. 

1 -жума 10-11 Орус тили боюнча текшерүү иши, жумушчу 

дептерлерин текшерүү 

Обзордук                                               

Мугалимдердин дептер текшерүүсү, 

тапшырмалардын көлөмү, бирдей 

орфографиялык режимдин сакталышы 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

1-2 -жума 9 9-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

2-жума 5-8 Электрондук журналдагы тапшырмалардын 

берилиши, окуучулардын тапшырмаларды өз 

убагында алуусу 

Обзордук                                                 

Электрондук күндөлүктөрдү текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3-жума 1-11 Электрондук класстык журналдарды текшерүү Обзордук                                                      

Жалпы абалын текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

1-4-жума 3 3-класстарынын ОТПнин абалын текшерүү Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо  

Башталгыч кл.б-ча 

директордун орун 

басары Боркеева К.К. 

МАРТ 

1-3-жума 5-11 Мектепте кыргыз тилинин окутулушу Тематикалык                                     Анализ, 

сабактарга катышуу 

Мамл.тил боюнча 

директордун орун 



басары Арзыкулова 

В.А.. 

2-жума 2-11 Окуу программаларынын өздөштүрүлүшүнө 

мониторинг жасоо  

Тематикалык                                 

Диагностикалык жумуштар 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3 -жума 1-11 3-чейректе жумушчу программаларынын 

аткарылышы 

Обзордук                                                    Иш 

кагаздарын текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3 -жума 6-7 Математика сабагы боюнча текшерүү иштери, 

жумушчу дептерлерин текшерүү 

Обзордук                                               

Мугалимдердин дептер текшерүүсү, 

тапшырмалардын көлөмү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3-4 -жума 1-11 Укук бузууларды алдын алуу боюнча иш 

чараларды көзөмөлдөө 

Тематикалык                                            

Иш чараларга катышууу, класстык сааттарга 

катышуу 

ТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

4 -жума 1-11 Класстык журналдарды текшерүү Обзордук                                                    

Жалпы абалын кароо 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

 АПРЕЛЬ 

1-3-жума 8 8-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

  Мамл.тил боюнча 

директордун орун 

басары Арзыкулова 

В.А.. 

1-3-жума  10 10-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

1-жума 9,11 Ата-энелердин чогулушунун өткөрүлүшүн 

көзөмөлдөө 

Персоналдык                                        

Катышуу, протоколдорун кароо 

Жээнбаева Г.И. 

Тентиева Н.Дж. 

2-жума 10-11 Тандоо боюнча курсун жана мектеп 

компонентинен сабак берген мугалимдердин 

ишмердигин текшерүү 

Персональный                                            

Сабактарына катышуу, сүйлөшүү, 

пландарын текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3 -жума 10-11 Математика сабагы боюнча жумушчу жана 

текшерүү иши дептерлерин текшерүү 

Обзордук                                          

Мугалимдин дептер текшерүүсү, иштердин 

түрлөрү, үй тапшырмаларынын көлөмү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

4-жума 1-11 Класстык журналдарды текшерүү Обзордук                                                    

Абалын кароо 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

1-4 -жума 5-11 Кыргыз класстарында передметтеридин 

өтүлүшүн көзөмөлгө алуу 

Тематикалык                                              

Анализ, сабактарга катышуу 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 
МАЙ 

1 -жума 5-8,10 Баалардын обьективдүү коюлушуна көзөмөл 

жасоо 

Обзордук                                          

Журналдарды текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 



 

 

1-3 -жума 4 4-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо , 

анкетирование 

Башталгыч кл.б-ча 

директордун орун 

басары Боркеева К.К. 

1-3 -жума 11 11-класстарынын ОТПнин абалын изилдөө Жалпы окутуунун аткарылышы     

Сабактарга катышуу, диагностикалык 

иштер, дептерлерди текшерүү, сурамжылоо 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

2-3-жума 10-11 Экстернат формасында окуган окуучулардын 

жетишүүсү, аралык аттестациясына 

даярдыктарын текшерүү 

Обзордук                                                    

Абалын кароо 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары Жээнбаева Г.И. 

2-3-жума 1-4 Жыйынтыктоочу текшерүү иштери Тематикалык                                

Диагностикалык иштер 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

3 -4жума   Предметтер боюнча жумушчу программанын 

аткарылышын көзөмөлдөө 

Тематикалык                           

 КТП,  журнал текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

4 -жума 1-11 Класстык журналдарды текшерүү Обзордук                                                   

Жалпы абалын текшерүү 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

ИЮНЬ 

1-3-жума 9, 11 Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация Жыйынтыктоочу                                                  

Сынактар 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 

4 -жума 1-11 Жыйынтыктоочу маалымкаттарды 

мугалимдерден алуу. Мектепте ички көзөмөл 

жүргүзүү боюнча маалымкат жазуу. 

    Обзордук                                                   

Маалымкат топтоо 

Көзөмөлдөөчү ОТИ 

дир.орун басарлары 


