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Кытай тилин окутуучу №95  мектеп-гимназиясынын 2022-жылдын 

9- ноябрынын, № 2 педкеңешмесинин көчүрмөсү  

Күн тартибинде: 

2. 2022-2023-окуу жылынын 2-жарым жылдыгы үчүн мектептин базистик 

окуу планына мектеп компоненти боюнча предметтерине өзгөртүү 

киргизүү жөнүндө. 

 

Угулду:  

  Экинчи маселе боюнча  мектептин директору Сардарбекова Айнура 

Карагуловна, мектептин Уставынын кайрадан өзгөртүлүшү жана анын 

мазмуну менен педагогикалык жамаатты тааныштырды. Мектептин Уставы 

менен бирге мектептин аталышы жана статусу өзгөргөндүгүн, метептин жаңы 

аталышы- “Кытай тилин окутуучу №95 мектеп –гимназиясы” болгондугун, 

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына ылайык, 

мектептин тандоо боюнча предметтери жана мектеп компоненти кызыктар 

тараптардын каалоосун эске алуу менен мектеп-гимназиянын багытын 

аныктоочу гуманитардык предметтерди тереңдетип окутуу үчүн берилет.  

  Экинчи сөз окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары 

Жээнбаева Г.И. берилди. Ал 2022-2023-окуу жылыны 2-жарым жылдыгы үчүн 

мектеп компоненте өзгөртүү киргизүү максатында ата-энелерден жана 

окуучулардан алынган сурамжылоонун жыйынтыгы менен тааныштырды. 

Сурамжылоонун жыйынтыгында англис тилин тандаган ата-энелердин жана 

окуучулардын саны  40 % дан ашык көрсөткүчкө ээ болгон. 9, 10, 11-

классынын окуучулары жана ата-энелери  41 % англис тилин тандашкан. Ал 

эми 5, 6, 7, 8 -классынын ата-энелери жана окуучулары тарых жана адам жана 

коом сабагынын азыркы учурда тереңдетип окуу зарылдыгын айтышкан жана 

окуу жылынын башында тандап алган сабагын, окуу жылынын акырына чейин 

калтырууну өтүнүшкөн. башка предметтерге караганда тарых сабагын орто 

класстарында 25 %  тандаган.  



     Мектепте тарых жана адам жана коом мугалими Камбарова Б.Э. ата-

энелердин жана окуучулардын каалоосун канааттандырууну жана мектеп-

гимназиянын Уставына ылайык мектеп компонентин гуманитардык 

предметтерге берүү туура экендигин белгилеген. Бир добуш менен көпчүлүк 

мугалимдер кызыктар тараптын талабын колдоо максатында мектеп 

компонентине берилген сааттарды 5-6-7-8-класстарына тарых сабагына 

берүүнү, ал эми 9-10-11-класстарында мектеп компонентине берилген 

саааттарды англис тили сабагына берүүнү туура табышты. Анткени 9-10-11-

класстары үчүн англис тилинде эркин сүйлөө маанилүү экендигине, жана бул 

класстарда иштеген мугалим сүйлөө речин өнүктүрүү үчүн окуучуларга 

атайын программа аркылуу сабак өтүүсү керектигин белгилеп кетишти.  

Чечим: 

1. Мектеп компонентине берилген сааттар (ар бир класста 1 сааттан): 

5,6,7,8-класстарына тарых сабагына берилсин; 

2. 9, 10, 11-класстарында мектеп компонентине берилген сааттар (ар бир 

класска 1 сааттан) –англис тили сабагына берилсин; 

3. Тандоо боюнча предметине берилген сааттар кытай тилине өзгөртүүсүз 

калтырылсын: 

-5-класстарына- 1 сааттан, 7-класстарына- 1 сааттан, 8-класстарына -3  

сааттан, 9-класстарына- 2 сааттан, 10-класстарына -4 сааттан, 11-

класстарына -3 саттан бардык гимназиялар үчүн берилген тандоо 

боюнча берилген сааттары кытай тилине берилсин. Калган кытай тили 

боюнча сааттар ийрим жүктөмү аркылуу айрым класстарга 

кошумчалансын.  

 

 

Пед.кеңешменин төр айымы                                         А.К. Сардарбекова 

 

Катчысы                                                                     В.А. Арзыкулова 

 


