
№95 МГда 2021-2022-окуу жылында таланттуу жана зээндүү балдар 

менен иштөө планынын  анализи 

      

    Психикалык өнүгүүсү боюнча теңтуштарынан бир топ алдыда турган 

же музыкалык, көркөм же спорттук жөндөмдүүлүктөрү боюнча башкалардан 

өзгөчөлөнгөн бала таланттуу, зээндүү бала деп таанылат. 

   Балдардын таланттуулугу, зээндүүлүгү коомдун маанилүү 

көйгөйлөрүнүн бири. Кеп билимди берүүдө эмес, балдарга бул билимди 

тереңдетип, анын негизинде коомдун жашоосу үчүн зарыл болгон жаңы 

билимдерди өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүдө. 

   Коомдун интеллектуалдык потенциалы таланттуу, зээндүү жана андай 

балдарды аныктоо жана алар менен иштөө менен аныкталат. 

  Мындай балдарды аныктоо конкреттүү баланын өнүгүүсүн талдоо 

менен байланышкан оң процесс. Окуу процессинде жөндөмдүү балдарды 

этап-этабы менен, акырындык менен издөө зарыл. 

   Максаттар: 

- Таланттуу, зээндүү балдарды аныктоо, өнүктүрүү жана колдоо үчүн 

жагымдуу шарттарды түзүү 

- Инсандык, социалдык өзүн-өзү ишке ашырууну жана кесиптик өзүн 

өзү аныктоону камсыз кылуу 

- Балдарды социалдык-психологиялык жактан колдоо жана 

жөндөмдүүлүк системасын калыптандыруу. 

Милдеттери: 

- ар кандай окутуу системаларынын ичинен өз алдынча ой жүгүртүүнү, 

демилгени жана чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү методдорду 

жана ыкмаларды тандоо; 

- таланттуу балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн шарттарды түзүү; 

- жөндөмдүү жана таланттуу мектеп окуучуларынын райондук, 

облустук, республикалык олимпиадаларга, ар кандай сынактарга катышуусу 

үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. 

Мектебибиздин педагогикалык жамааты балдардын 

жөндөмдүүлүктөрүн ар тараптан өнүктүрүүгө, тандап алган иш түрү боюнча 

жогорку натыйжаларга жетишүүсүнө, талантын жана шык-жөндөмүн 

өнүктүрүүгө шарт түзүүгө аракет кылууда. 

Билим берүүнүн жана тарбиялоонун сапатын жогорулатуу, окуу-тарбия 

процессиндеги жаңы тенденциялар менен таанышуу максатында жыл сайын 

мектеп мугалимдери квалификацияны жогорулатуу курстарында өздөрүнүн 

кесиптик деңгээлин жогорулатып, райондун башка мектептеринде предметтик 

мугалимдердин семинарларына, усулдук бирикмелерине катышып турушат. 

Жыл ичинде төмөнкүдөй иштер аткарылды: 

1- Үстүбүздөгү окуу жылына карата таланттуу, зээндүү балдар менен 

иштөөнүн планы түзүлдү; 

2- Таланттуу, зээндүү балдардын маалымат базасы түзүлдү; 



3- Класс жетекчилер, предметтик мугалимдер мектепте таланттуу, 

жогорку интеллекттүү балдарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча иштерди 

жүргүзүштү; 

4- Мектептик предметтик олимпиадаларды, чыгармачылык сынактарды, 

сүрөт көргөзмөлөрүн жана спорттук иш-чараларды өткөрдү; 

5- Мектеп окуучуларынын райондук, облустук, эл аралык 

олимпиадаларына жана сынактарына катышуу; 

6- Таланттуу балдарды стимулдоо (дипломдорду, дипломдорду, 

сыйлыктарды берүү). 

   Мелдештердин катышуучуларынын жана жеңүүчүлөрүнүн, байге 

ээлеринин санынын көбөйүшүнүн оң тенденциясы байкалууда. 

Адаттагыдай эле орус тили, адабияты, математика, физика, химия, 

биология, география, тарых, чет тили, информатика боюнча мектеп 

окуучуларынын предметтик олимпиадасынын мектеп баскычы өткөрүлдү. Ага 

мектептин 845 окуучу анын чичнен 192 окуучу байгелүү орунга ээ болду. 

Мектеп окуучулары жыл сайын олимпиадаларга, райондук, облустук, 

республикалык деңгээлдеги чыгармачылык сынактарга жана эл аралык оюн-

зоок мелдештерине катышып келишет. Студенттер ар кандай деңгээлдеги 

жана багыттагы чыгармачылык сынактарда жеңүүчү жана байгелүү орундарга 

ээ болушат. 

Мелдештердин катышуучуларынын жана жеңүүчүлөрүнүн, байге 

ээлеринин санынын көбөйүшүнүн оң тенденциясы байкалууда. 

  Ар кандай интеллектуалдык таймаштарга катышуу белгилүү бир 

көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү, оозеки коммуникация компетенциясын, 

жазуу тил көндүмдөрүн, жоопкерчиликти өзүнө алуу, чечим кабыл алуу 

жөндөмүн калыптандырат, билимдин көлөмүн жогорулатат, көз карашын 

кеңейтет. 

   График боюнча сүрөт көргөзмөлөрү, сүрөт искусствосу боюнча 

шыктуу окуучулардын көргөзмөлөрү өткөрүлдү. 

   Мектепте окууга жана таанып-билүү иш-аракетине мотивациясы 

жогорулаган окуучулар менен иштөөнүн белгилүү системасы иштелип 

чыккан. Педагогикалык жамааттын иши окуучулардын сабакта жана сабактан 

тышкаркы мезгилдеги ишмердүүлүгүн уюштуруунун ар кандай формалары 

жана ыкмалары аркылуу окуучулардын интеллектуалдык жана чыгармачылык 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Мектеп окуучуларынын 100% 

ар кандай иш-чараларга тартылган. Эң массалык спорттук иш-чаралар жана ар 

кандай чыгармачылык сынактар. 

  Жыл сайын 25-майда район, облус, республика деңгээлиндеги 

жетишкендиктери үчүн таланттуу балдарга «Мектептин сыймыгы» төш 

белгиси тапшырылат. 

Жыйынтыктар: 

1.Мектепте таланттуу, зээндүү балдар менен иштөө уюштурулуп, жөнгө 

салынды, маалымат базасы түзүлдү жана жаңыланууда; 

2. Ар кандай деңгээлдеги сынактарга жана олимпиадаларга 

катышуучулардын саны көбөйүүдө; 



3. Мугалимдердин жөндөмдүү окуучулар менен иштөөсүн 

активдештирүү. 

2021-2022-окуу жылында аткарылган иштерди талдоонун жана 

чыгарылган корутундулардын негизинде биз таланттуу балдар менен иштөө 

боюнча төмөнкүдөй милдеттерди койдук: 

1. Окуучулардын изилдөө иштерине болгон кызыгууларын жана 

ынталарын эрте ачууга көмөктөшүү. 

2. Окуучуларды предметтик олимпиадаларга, марафондорго, 

викториналарга, долбоордук иш-чараларга даярдоонун сапатын жогорулатуу. 

3. Таланттуу балдар менен иштеген мугалимдердин иш-аракеттерин 

координациялоо. 

4. Таланттуу баланын оптималдуу өнүгүүсүнө шарт түзүү. 

 

Аткарган ОТИ боюнча дир.орун басары Жээнбаева Г.И.  

 

 

 

  

  

 


