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Зээндүү жана таланттуу окуучулар менен иштөө жобосу 

1. Жалпы жобо 

1.1. Зээндүү (шыктуу ) - бул бир же бир нече иш аракеттердин жыйынтыгынын 

негизинде башка адамдарга салыштырганда жогорку жетишкендикке ээ болгон 

турмушта психикалык сапаты өрчүгөн система. Зээндүү бала – бул тигил же бул 

иш аракеттерде жогорку 

жетишкендиктерге ээ болгон бала.  

1.2.Максат жана милдеттер 

Максат: Балдардын өсүүсүнө шарт түзүп берүү. 

 Милдеттер: 

 Ар түрдүү диагностикаларды пайдаланып зээндүү жана талантуу балдарды тандоо. 

 Сабак учурунда жекече иштөөнүн негизинде балдардын өзгөчөлүгүн пайдалануу 

 Сабактан жана мектептен тышкары ар түрдүү иш чаралар уюштуруу. 

 Зээндүү окуучулардын өсүүсүн жогорку деңгээлге жеткирүү 

1.3. Зээндүү балдар менен иштөөнүн принциптери: 

 Жекече сабак берүү; 

 Алдын ала окутуунун принциптери; 

 Ишкердүүлүктүн бардык ынгайлуулуктарын түзүү принциптери; 

 Окуучулардын бардык жөдөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү жолдору; 

 Сабактан тышкары учурда чыгармачылыкты өстүрүүнүн ролу; 

 Окутууну өркүндөтүүнүн принциби; 

 Өз ыктыяры менен өнүгүүнүн принциби. 

1.4. Жобого катышкан катышуучулар 

 мектеп администрациясы (директор, завучтар). 

 Мектептеги МБ жетекчилери. 

 Предметник мугалимдер. 

 Класс жетекчилер. 

 Секция, ийрим жетекчилери 

 Соц.педагог. 

 Китепканачы. 

 Ата- энелер. 

2. Уюштуруу жана функционалдык милдеттер 

 

2.1. Директордун функциясы: 

 Окуу жүрүшүндө зээндүү окуучуларга түзүлгөн жылдык пландын 

негизинде пландын          аткарылышына көзөмөл жүргүзүү 

 Зээндүү окуучулар менен иштеген мугалимдер жана окуучуларды сыйлоо жана 

материалдык көмөк түзүү. 



 

 2.2. ОТИ директордун орун басарларынын функциясы: 

o жобого ылайыктуу окуу процессине байланышкан (жүгүртмө, окуу 
пландарды        коррекциялоо. 

o Нормативдик документтерди жасалгалоо 

o Программалардын разработкалары. 

o Зээндүү окуучулар менен иштеген иштин отчетун даярдоо 

o Зээндүү окуучулар менен иштөөдөгү көйгөйлөр боюнча семинар өтүү жана уюштуруу 

o Зээндүү окуучулар менен иштеген мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү. 

o Зээндүү окуучулар жонундо так маалымат чогултуу 
2.3. Метод бирикменин жетекчилерини функциясы: 

 Мектеп ичиндеги декадаларды ,олимпиадаларды (жылына 1 жолу) пландоо 

өткөрүү. 

 Предметтер боюнча жогорку денгээлдеги суроолордун жана 

тапшырмалардын  материалдардын иштелмелери (дайыма) 

 Зээндүү окуучулар менен иштөө пландарын , олимпиаданын , 

декаданын ,тесттин                        жыйынтыгын ж.б чагылдырган стенддерди түзүү 

 Зээндүү окуучулар менен иштеген мугалимдердин 

чыгармачылык отчеттору  

2.5.Предметник мугалимдердин функциясы: 

o Зээндүү окуучуларды тандоо. 

o Зээндүү окуучулар менен иштөө планын түзүү. 

o Жекече иштөөнү уюштуруу 
o Мектеп ичиндеги жана райондун денгээлиндеги олимпиадаларга 

конкурс,викториналарга, конференцияларга даярдоо 

o Жыл ичинде мектеп ичинде көрсөткүчкө ээ болгон окуучуларды чагылдырып 
туруу жана                                   конференция өтүү 

o Окуу кабинеттеринде зээндүү окуучулардын денгээлин көтөрүүгө ылайыктуу 
материалдарды   камтыган картотекаларды түзүү 

o Зээндүү окуучулардын ата-энелери менен балдарынын өсүү 
жөндөмдүүлүгү боюнча  консультацияларды өткөрүү. 

o Зээндүү окуучулар менен иштөө тчетторуна 
даярдануу.  

o 2.6.Класс жетекчилердин функциясы: 

Бардык жагынан таланттуу жана зээндүү окуучуларды тандоо 

 Тарбия журналына жана күндөлүктөрүнө жөндөмдүүлүгүнө жараша 

кружок,   секциянын    жетекчилери жана пред.мугалимдер менен бирге 

таблица толтуруу. 

 Класстагы жөндөмдүү жана зээндүү окуучулар менен тарбиялык иш жүргүзүү 

планын иштеп чыгуу 

2.7. Кружок жана секциянын жетекчилердин функциясы: 

. Зээндүү окуучуларды тандоо. 

Зээндүү окуучулар менен иштөөнун чыгармачылык отчетун уюштуруу 

 .Класс жетекчилерден айрым маалыматтарды алуу 

o Зээндүү окуучулар менен иштөө маалымкаттарын даярдоо. 
 


