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№95-мектеп гимназиясынын 

окуучуларынын предметтик олимпиадасы жөнүндө 

ЖОБО 
1. Жалпы жоболор 

Бул Жобо жалпы билим берүүчү предметтер боюнча мектеп ичинде өткөрүлүүчү 

олимпиадасынын (мында ары - Олимпиада) максаттарын жана милдеттерин, өткөрүү 

тартибин жана каржылоону, жалпы билим берүүчү предметтердин тизмесин, ошондой эле 

Олимпиаданын катышуучуларын, алардын укуктарын жана милдеттерин аныктайт, 

Олимпиаданын жыйынтыктарын бекитүүнүн тартибин жана Олимпиаданын 

жеңүүчүлөрүн жана байге ээлерин аныктоону белгилейт. 

1.1. Олимпиаданын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат: 

- зээндүү мектеп окуучуларын аныктоо, алардын билимин өркүндөтүүгө, чыгармачылык 

жөндөмүн жана изилдөө иштерине болгон кызыгуусун арттырууга өбөлгө түзүү; 

- Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн даярдоочу жогорку квалификациялуу, чыгармачыл 

окутуучуларды аныктоо жана дем берүү; 

- зээндүү балдарды тарбиялоого көмөк көрсөтүү. 

1.2. Олимпиада мектеп ичинде жылына бир жолу өткөрүлөт. Мектеп ичинде предметтик 

олимпиаданы өткөрүүнүн тартиби ушул Жобо менен аныкталат. 

1.3. Олимпиаданы уюштурууну жана өткөрүүнү мектеп администрациясы жетекчиликке 

алат жана усулдук бирикмелер ишке ашырат. 

1.4. Олимпиаданы өткөрүүдөгү материалдык-техникалык камсыздоо жана финансылык- 

экономикалык колдоо мектеп администрациясы тарабынан ишке ашырылат. 

1.5. Олимпиада жалпы билим берүүчү предметтер боюнча өткөрүлөт: окутуу кыргыз 

тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн кыргыз тили жана адабияты, окутуу орус тилинде 

жүргүзүлгөн класстар- үчүн кыргыз тили жана адабияты, окутуу кыргыз тилинде 

жүргүзүлгөн класстар үчүн орус тили жана адабияты, окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 

класстар үчүн орус тили жана адабияты, анлис тили, математика, информатика, физика, 

химия, биология, география, тарых. 

1.6. Олимпиаданын тапшырмаларын иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2014-жылдын 21-июлундагы № 403 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 

мектептик жалпы билим берүү Мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде ишке 

ашырылат. 

1.7. Олимпиадынын тапшырмаларын түзүүнүн негизги критерийлери: 

- тапшырмалар кызыгуусу жогорку децгээлде болгон окуучулардын белгилүү 

бир илимий жааттагы окуу көндүмдөрүн, билимдерди жацы шарттарда колдоно билүү, 

талдоо, тапшырмаларды же көйгөйлөрдү чечүүгө карата ар кандай мамилелерди баалай 

билүү, стандарттуу эмес чечимдерди табуу, жеке көз карашын далилдөө жөндөмдөрүн 

аныктоого багытталышы керек; 

- татаалыраак тапшырмалар киргизилиши мүмкүн; 



- тапшырмалар жооптордун кеңири диапазонуна, бир нече гипотезаларды түзүүгө, 

ар кандай аргументтерге жана окуучунун чыгармачылык мамилесин көрсөтүүнүн башка 

мүмкүнчүлүктөрүнө жол бериши мүмкүн; 

- тапшырмалар ачык жана жабык түрдө болушу мүмкүн (жоопторду тандоо 

менен тапшырмалар); 

- практикалык/ лаборатордук/ оозеки (мындар ары - практикалык) тапшырмалар 

окуучунун өзүнүн билимдерин өз алдынча практикада колдоно билүүсүн, милдеттерди 

коюуга жана аларды жаңы шарттарда чечүүнү билүү 

жөндөмдөрүн баалоого багытталышы керек. 

 
2. Олимпиаданы уюштуруу жана өткөрүү 

2.1. Олимпиада окуу жылынын ичинде мектепте бир жолу өткөрүлөт. 

2.2. Мектептик олимпиаданын жеңүүчүлөрү райондук олимпиадага баруу үчүн 

предметтик мугалимдер тарабынан даярдалат жана жиберилет. 

2.3. Олимпиаданы уюштуруучулар болуп төмөнкүлөр саналат: 

- мектеп администрациясы; 

- усулдук кеңеш; 

- усулдук бирикмелер; 

- предметтик мугалимдер. 

2.3. Олимпиаданы уюштуруу жана өткөрүү үчүн жоопкерчилик мектеп 

администрациясына, усулдук бирикмелерге жүктөлөт. 

2.4. Мектеп ичинде олимпиаданы өткөрүү үчүн аныкталган теориялык жана практикалык 

турларды өткөрүүгө өзүнчө жайлар (кабинеттер, лабораториялар) берилет. 

2.5. Олимпиаданын өткөрүү күнү, убактысы мектеп директорунун буйругу менен 

аныкталат жана Олимпиада башталтанга чейин 30 календарлык кун мурда жалпы 

педагогикалык жамаатка маалымдалат. 

2.6. Олимпиаданы өткөрүү учурунда ар бир катышуучуга ар бир предмет боюнча өзүнчө 

жабдылган жумушчу орун берилет. Бардык жумушчу орундар катышуучуларга бирдей 

шарттарды камсыздап, Олимпиада жүргүзүү учурунда колдонуудагы санитардык- 

техникалык эрежелерге жана ченемдерге ылайык келиши зарыл. 

2.7. Олимпиаданы өткөрүүчү жерде калыстар тобунун өкүлдөрү катышышы керек. 

3. Олимпиаданын катышуучулары 

3.1. Олимпиадага катыша алат: 

Мектептин 8-9-классынын окуучулары өз каалоолору боюнча. 

3.2. Олимпиаданын катышуучуларынын тизмесин предметтик мугалим аныктап берет. 

3.3. Мектеп ичинде Олимпиада аяктагандан кийин 1 күн ичинде жыйынтыктар 

чыгарылып катышуучуларга маалымдала. Талаш-тартыш кырдаалдар пайда болгон учурда 

Олимпиаданын жыйынтыгы менен протоколдордун көчүрмөлөрүн жана отчетторду 

уюштуруу комитетине, мектеп администрациясына, директорго берүүгө милдеттүү. 

4. Олимпиаданын жумушчу органдары 

4.1. Олимпиаданын жумушчу органдары болуп уюштуруу комитета (усулдук 

бирикмелер), тиешелүү деңгээлдеги калыстар тобу саналат. 

4.2. Мектептеги уюштуруу комитетинин курамы учурдагы окуу жылында мектеп 

директорунун буйругу менен бекитилет. 



4.3. Уюштуруу комтеттеринин, калыстар тобунун ишинин негизги принциптери болуп 

компетенттүүлүк, объективдүүлүк, ачыктык, айкындуулук, кесиптик этиканын 

ченемдерин сактоо саналат. 

4.5. Уюштуруу комитеттеринин, калыстар тобунун мүчөлөрү тапшырмалардын 

купуялуулугун сактабагандыгы жана Олимпиаданы өткөрүүнүн принциптерине карама- 

каршы келүүчү башка бузууларга жол бергендиги үчүн жеке жоопкерчиликке тартылат. 

5. Уюштуруу комитети 

5.1. Олимпиаданы уюштуруу үчүн мектепте уюштуруу комитеттери түзүлөт. 

Уюштуруу комитетинин түзүмү: төрага, орун басары, катчы жана уюштуруу комитетинин 

мүчөлөрү. 

5.2. Олимпиаданын уюштуруу комитеттеринин курамы усулдук кеңеш тарабынан түзүлөт 

жана бекитилет. 

- калыстар тобу предметтер боюнча отчетторун берет, Олимпиаданын жыйынтыгын 

чыгарат, белгиленген формада Олимпиаданын тиешелүү денгээлдеги уюштуруучусуна 

отчет жана жеңүүчүлөрдүн тизмесин берет. 


