
Абдырайым Чункелеев орто мектебинде 2019- 2020 – окуу жылында 

окутууну жакшыртуу максатында метод семинарда  өткөрүүлүчү иш 

чаранын  планы 

 

 

№ Өткөрүлүүчү иштин мазмуну Мөөнөтү 

 

Ким аткарат 

1 Инновациялык усулдар аркылуу 

окутуунун натыйжалуулугун 

жакшыртуу 

 

ноябрь 

 

Орозобекова А 

2 Окутуунун интерактивдүү 

методдорунун негиздери 

январь Нааматова Н 

3 Формативдик баалонун 

негиздери 

март Омурбекова Б 

4 Компетенттүүлүктүн негиздери 

менен сабакка максат коюнун 

эрежелери 

апрель Нааматова Н 

5 Интерактивдүу досканы 

пайдаланууну үйрөтүү 

сабактары 

Март - май Андабасова Н 

6 Мугалимдердин портфолиосуна 

коюлган талаптар  

Март апрель Мусаканова Г 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдырайым Чункелеев орто мектебиндеги 2019-2020- окуу жылындагы 

усулдук кеңештин иш планын ишке ашыруудагы аткарылган иш 

чараларга маалымдама 

2019 -2020- окуу жылында август айынын 1 -10 чейин жалпы мектеп 

жааматынын тизмеси такталган, мектепте быйылкы жылда капиталдык 

ремонт иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу ар бир класска 

бекитилген мугалимдер класстарды жаңы окуу жылына 

даярдашты.Жашылдандыруу боюнча иштери жүргүзүлдү.11-20 -чейин  

базистик окуу планга ылайык предметтердин сааттарын бөлүштүрүү 

иштери жүргүзүлүп мугалимдер календардык – тематикалык пландарын 

даярдап жазып текшерүүгө беришкен. Мектеп диретору жана окуу завучу 

тарабынан текшерилип бекитилген. Август айынын 21 -31 чейин 

мугалимдер арасынан предметтер боюнча 4 усулдук бирикмелерге бөлүнгөн. 

Усулдук бирикмелердин жетекчилери бекитилип, усулдук кеңештин 

жетекчиси Орозобекова А дайындалды. 2019 -2020- окуу жылына карата 

усулдук кеңештин иш планы даярдалып бекитилди.Усулдук кеңештин 

биринчи чогулушу өткөрүлдү. Мугалимдер жалпы август айындагы 

секционный иштерине активдүу катышышты. Август конференциясына 

өкүлдөр жиберилди.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдырайым Чункелеев орто мектебиндеги 2019-2020- окуу жылындагы 

усулдук кеңештин иш планын ишке ашыруудагы сентябрь айындагы 

аткарылган иш чаралардын маалымдамасы 

2019 -2020- жылдын сентябрь айында педагогикалык маалымат базасы 

түзүлгөн.Мугалимдердин стажы предмети сааты, класс жетекчилиги 

бекитилип жазылган.Усулдук бирикмелер боюнча курамдары бекитилген.иш 

пландары түзүлгөн. Мугалимдердин билимин жогорулатуу курсуна жиберүу 

графиги боюнча перспективдүү план түзүлүп бекитилген. Усулдук 

бирикмелердин жетекчилерине окуу жылындагы алып баруу иштерин 

күчөтүү боюнча семинар өткөрүлгөн.Жаш мугалимдерге №78 мектептин 

буйругунун негизинде  насаатчылар дайындалган Сентябрь айынын 11-20-

чейин жаш мугалимдер үчүн сабакка максат коюунун негизги талаптарын 

үйрөтүү боюнча Омурбекова Б түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 

10-20-сентябрга чейин класстарда старттык текшерүү иштери 

алынды.Жаш мугалимдер Абдырахманова Ж, Абдыкадыров Т, Туратбек 

кызы Т,Жусуева Г, Чоморова М сабактарына катышып самоанализ жана 

сабактарын анализдөө менен сунуш эскертүүлөр берилди. Окуучулардын 

билимин баалоодо формативдик,суммативдик балоонун ыкмалары жөнүндө 

доклад окулуп талкуу жүргүзүлдү.2019 -2020- окуу жылынын мыкты 

окуучусу конкурсунун жобосу иштелип окуучуларга жеткизилди, жана бул 

иш чара боюнча комиссия курамы бекитилди. 

21-30 – сентябрга чейин мектепте өткөрүлгөн старттык текшерүулөрдүн 

жыйынтыгы чыгарылды.окуучулардын зээндүу жана начар ы окуган 

окүүчүлар курамы каралды ар бир предмет боюнча начар жана зээндүү 

окуучулар менен иш пландары бекитилип кошумча сабактардын 

расписаниеси  түзүлдү.Кыргыз тили декадасынын планы түзүлүп, иш планы 

бекитилген класстарда ачык сааттар класстан тышкаркы иш чаралар 

уюштурулду.23 – сентябрь Кыргыз тил күнүнө карата окуучулар арасында 

көркөм окуу, манас айтуу дил баян жазуу иштери боюнча конкурстар 

уюштурулган. 



Абдырайым Чункелеев атындагы орто мектебиндеги усулдук кеңештин 

октябрь айындагы аткарган иштерине берилген маалымдама 

2019- жылдын октябрь айынын 1 -10 -чейин планга ылайык кыргыз тили 

декадасынын жүрүшү боюнча отурум өткөрүлүп декадада жасалган иштер 

канааттандыраарлык деп табылсын деген чечим кабыл алынган кошумча 

кийинки окуу жылында декаданын жүрүшүндө көбүрөөк 

театрлаштырылган көрүнүштөрдөн кошумча окуучулардын сөз байлыгын 

өстүрүү боюнча иш чараларды уюштуруу керек.Зээндүү жана начар окуган 

окуучулар менен иштөө графиги түзүлгөн Класстан тышкаркы иштерин 

жүргүзүүдө план түзүлүп жооптуу мугалимдер бекитилип  аткарыла 

турган иштер боюнча сунуштар ьерилди. 

11 -20 -чейин тарых декадасы өткөрүлдү.Окуучуларга Курманжан Датка, 

Байтик баатыр, Осмон империясы Шабдан баатыр тууралу видиотасмалар 

көрсөтүлүп тарых илими жөнүндө толук маалымат беришип, тарых 

сабагынын максаттары жана тарыхты даңазалаган ырлардан, 

дастандардан окуучулардын аткаруусунда уюштурулган кече, салтанаттуу 

линейка декада жумалыгында  уюштурулду.Тарых жумалыгынын иши 

жогорку дэңгеелде өткөрүлдү деген баа берилди. 

Башталгыч класстардын окуу техникасы текшерилди «Келгиле окуйбуз» 

программасынын негизиндн коюлган талаптардын аткарылышы боюнча 

текшерүү жүргүзүлдү. Миында: 

4-класстын окуучулары нормага жетишет окуганын толугу менен айтып 

баяндап бере алышат.  

3- класстын окуучулары окуйт Бекбоева Жэрэна шашпайт туура окуйт 

бирок нормага жетпейт, Исраилов Нурлис көп сөздөрдү туура эмес окуп 

бирок түшүнөт , башка окуучулары нормага жетет окуганын түшүнүп 

айтып бере алышат.  

2-класс нормага жетишет окугандарын айтып беришет Рыскулбеков Арген 

жай окуйт. 



1-класс жеңил 3 -4- тамгадан турган сөздөрдү окушту тамгаларды таанып 

калышкан, Дастанов А, Эсенбекова Н,Сатыбалдиев Ж, Камилов А 

тамгаларды кошуп окууда кыйналышат. 

Мугалимдерге балдардын шар окуусун жакшыртуу боюнча кошумча 

иштерин жүргүзүү сунушталып көрсөтмөлөр берилди. 

5 – 6 – класстардын математика  сабактарынын берилиши текшерилди 

мугалим Абдыкадыров Т.математика боюнча стажы  1-жыл  билими 

информатик мугалими. Календардык тематикалык планы туура 

текшерилген бекитилген.Окуучулардын дептерлери уюштурулган текшерүу 

иштери боюнча өзүнчө дептерлери бар, убагында текшерет.Сабактын 

күнүмдүк өндүрүштүк планы бар.Мугалимге күндө сабакка даярдануу жана 

көргөзмө куралдарды пайдалануу кеңеши берилди. 

8-11-класстардын кыргыз тили сабагынын берилиши каралды мугалим 

Абдыласов А стажы 23 жыл планы бар, күндөлүк планы толук жазылган 

сабакта коюлган максатка жетет. Дептерлери убагында текшерилип 

турат,жазуу иштери боюнча дил баян жат жазуу иштерине өзүнчө 

дептерлери бар убагында текшерилет. 

Октябрь айынын 11-20-чейин тарых декадасы өткөрүлгөн  Декаданын 

жүрүшүн канааттандырарлык деп табылсын. 

Начар окуган окуучулар менен иштөө ар бир предметтик мугалимде 

уюштурулган. Расписаниеси түзүлгөн.убактысы берилген кошумча 

сабактар жүргүзүлүүдө. 

1чейрекетин жыйынтыгы педагогикалык кеңеште каралды жалпы 

мектептин 1 – чейректин жыйыньыгы боюнча  

Чейрек башында 73 окуучу 

Чейрек аягында 74 окуучу 

Билим сапаты 45% 

Жетишүү 100% 

Катышуу 98% 

Окуу программасы толугу менен аткарылды. 



Абдырайым Чункелеев орто мектебиндеги 2019-2020- окуу жылындагы 

усулдук кеңештин иш планын ишке ашыруудагы ноябрь айындагы  

аткарылган иш чараларга маалымдама 

Окуу программасынын аткарылышы боюнча ар предметтик мугалим  план 

боюнча жана фактически аткарылган иштери тууралу таблица толтуруп жана 

сааттарынын берилиши боюнча отчет беришти. 

Химия, биология, физика сабактарынан практикалык иштери талапка ылайык 

жургузулуп, нормалары аткарылган.Ноябрь айында усулдук кеңештин  №3 

отуруму өткөрүлгөн күн тартибинде коюлган маселелер маселелер толугу 

менен каралган.Башталгыч класстардын окуу техгикасы жана түшүнүп 

окуусу текшерилип башталгыч класстардын мугалимдерине эскертүү жана 

көргөзмөлөр берилген.1 – класстын окуучуларына кошумча сабактарды күн 

сайын өткөрүү боюнча Сапаева А дайындалды. 3 – класстын  класс 

жетекчиси Молдахметова Ж окуучулардын шар окуусу жана логикалык 

маселелер иенен иштөөнүн планын жаӊылап начар окуган окуучулар менен 

иштерин алып барууну күчөтүу дайындалды.4-класстын класс жетекчиси 

Омурбекова Б класс жалпысынан район ичиндеги мектептердин 

алдынкыларынын катарында болгондуктан шар окуу жана математикалык 

иштерин күчөтүү зарыл. Жалпысынан башталгыч класстын мугалимдерине 

шар окууну өнүктүрүу керктиги айтылды.  


