
 

№95 МГда 2021-2022-окуу жылында окууда жетишпеген окуучулар 

менен иштөөнүн анализи 

 

Иштин максаты: интеллектуалдык жөндөмдүүлүгү төмөн жана окуу 

ишмердүүлүгүнө мотивациясы төмөн окуучулардын оптималдуу өнүгүүсү 

үчүн шарттарды түзүү. Атайын иш пландын негизинде окуучулар менен жеке 

иш алып баруу. 

-өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча ар бир предметтик мугалим окууда 

жетишпеген окуучулардын тизмесин түзүштү, жалпы мектеп боюнча 1-

чейректин жыйынтыгы менен 21 окуучу начар окуйт, окуууда 

жетишкендиктери начар, айрымдарынын жашоо шарттары да начар деп 

аныкталган. Алар менен атайын пландын негизинде төмөнкү иштер 

аткарылды: 

-окууда жетишпеген  окуучулардын билимдериндеги кемчиликтерди 

жоюу үчүн учурдагы чейрек үчүн жеке иш пландары түзүлдү; 

-Бул максатка жетүү үчүн окуу жылынын башында кайчылаш 

тестирлөөнүн жыйынтыгы талданып, кыйынчылыктарга туш болгон 

окуучулар аныкталып, окуучулардын жетишсиздигинин себептери талданып, 

кыйынчылыктардан чыгуунун жолдору аныкталган: 

-начар окуган окуучулардын билимдериндеги кемчиликтерди жоюу 

үчүн учурдагы чейрек үчүн жеке иш пландары түзүлдү; 

-начар окуган окуучулардын артта калышынын себептери класс 

жетекчиси, психолог, логопед менен сүйлөшүү, айрым ата-энелер менен 

жолугушуу жана баланын өзү менен баарлашуу аркылуу аныкталган; 

- класс жетекчилер начар окуган окуучулар менен жекече иш алып 

барышып, жыйынтыгын билим жетишпегендиктерин эсепке алуу үчүн атайын 

дептерлерге бекитишти; 

- ай сайын класстарда окуучулардын рейтингдик тизмеси илинген, бул 

окуучулардын окуу иш-аракетине (анын ичинде начар окуучулардын да) 

позитивдүү мотивациясына өбөлгө түзгөн; 

- ар бир класста ата-энелер чогулушу өткөрүлдү; 

Жыйынтыгында жылдын аягында начар окуган 20 окуучулар окууда 

жакшы жетишкендиктерге жетип, ал эми анын ичинен 5-е классынын 

окуучусу, 3 сабагынан: орус тили, англис тили, кытай тили сабагынан окууда 



жетишкендиктери жылдын аягында да начар болгондуктан педкеңешменин 

чечими менен күзгү сыноого калтырылды.  

   Класс жетекчилерге жетишпеген окуучулар менен иштөө боюнча 

сунуштар берилди. Мектепте аткарылган иштердин натыйжасында 

жетишпеген жана аттестациядан өтпөгөн окуучулар жок, окууну таштап 

кеткендер жок. Окуусу начар балдардын билимин тематикалык эсепке алуу 

жүргүзүлүүдө. Класстарда (ар бир чейрек боюнча) өткөн окуу жылына 

салыштырмалуу сабактар боюнча канааттандырарлык эмес баалардын саны 

1,4%га азайган. Мектепте сабакты системалуу түрдө себепсиз калтырган 

окуучулар жок. 

Сунуштар: 

Өткөн жылынын жыйынтыгы боюнча начар окуган окуучулардын 

тизмесин каттоону жана түзүүнү улантуу; 

-начар окуган окуучулардын тизмесин координациялоо жана тактоо 

боюнча класс жетекчилер менен маектешүү жүргүзүү, алардын артта 

калышынын себептерин билүү; 

-начар окуган окуучулар менен иш планын координациялоо жана тактоо 

үчүн предметтик мугалимдер менен маектешүүлөрдү өткөрүү; 

-чейректин аягында билимдердин тематикалык жазууларын жана бала 

менен жекече иштөөнүн натыйжалары жазылган дептерлерди карап чыгуу 

менен мугалимдер менен маектешүүнү өткөрүү; 

-экзамендердин жыйынтыгы боюнча начар окуган студенттердин абалы 

жөнүндө мугалимдер менен жекече сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө (тандоо жолу 

менен); 

-начар окуган окуучулар менен алардын окуу иштеринин абалы 

жөнүндө жекече сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; 

-ар бир мугалим начар окуучулар менен жекече иш планын түзүүдө. 
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