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        .   №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
                                         директор алдындагы кеңешме.

Мектеп директорлору айдын ар жумаларынын бир күнүндө дайыма шарттуу түрдө 
жыйналыштарды өткөрөт. Ушул жыйналыштардын бирөөсүн дайыма пландуу түрдө 
өткөрүп,анда:

 предмет аралык усулдук бирикмелердин иштеринин абалын;
 ички көзөмөлдүн планы боюнча текшерүүнүн жыйынтыктарын;
 санитардык-гигиеналык талаптардын аткарылышын;
 окуу кабинеттеринин конкурсунун жыйынтыктарын;
 кышка карата даярдыктардын абалын;
 мектеп иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн;
 ата-энелер менен иштөөнүн абалын;
 чарбалык багыттагы маселелерди караса болот.

Ушул пландуу жыйналышты,кичи педагогикалык кеңешме катары өткөрүп 
(мындан ары директор алдындагы кеңешме), ага бардык мугалимдерди 
катыштырбастан, каралуучу маселеге тийиштүүлөрүн гана катыштырып өткөрүүгө 
болот. Директор алдындагы кеңешменин туруктуу мүчөлөрү болуп: директор , 
анын орун басарлары, профсоюз уюмунун төрагасы эсептелет.
Директор алдындагы кеңешмеде бир же бир нече класстардагы окуучулардын 
билим сапаттары тематикалык жана персаналдык текшерүүлөрдүн жыйынтыктары,
башталгыч класстардагы окуучулардын билим деңгээли жана окуучулардын 
күндөлүктөрүнүн жана дептерлеринин абалы жөнүндөгү маселелер каралат.
Директор алдындагы кеңешмедеги каралган маселелердин орчундуулугуна жана 
сапаттуу даярдалышы аркылуу, педагогикалык жамааттын бардык тармактар 
боюнча  ишмердүүлүгүн натыйжалуу көзөмөлдөөгө жана жетектөөгө болот. 
Кеңешмеде каралуучу маселелердин ар бирине 10-15 минут, ал эми чыгып 
сүйлөөчүлөргө 3-5 минута убакыт ажыратылып, жалпысынан 45-60минут убакытка
созулат.
Директор алдындагы кеңештин курамына кирген мугалимдердин арасынан окуу 
жылына карата кеңештин катчысы шайланат. Кеңештин катчысы отурумдардын 
протоколдорун системалуу, мазмундуу турдө жазып барат. Жазылган протоколго 
төрага жана катчы кол коёт Директор алдындагы кеңеш тарабынан кабыл алынган 
чечимдер, каралган маселелердин мазмундарына жараша тиешелүү мугалимдер 
үчүн аткарууга милдеттендирилет.
10. Жалпы билим берүүчү мектептеги  окуу-тарбиялоо ишин көзөмөлдөө.
10.1. Мектептеги окуу-тарбия иштеринин ички көзөмөлүн уюштуруунун 
өзгөчөлүктөрү.
   



     Мектептеги ички көзөмөл- бул окуу тарбия процессин талдоого чейинки 
башкаруу функциялар болуп, окуу -тарбия процессинин абалы тууралуу маалымат 
чогултуу аны иштетүү жана билим берүү тармагын башкаруу чечимдеринен ишке 
ашкандыгы тууралуу кайра байланышты камсыздоо болуп саналат.
     Мектептеги ички көзөмөлдүн максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

 мектептеги окуу-тарбия ишмердүүлүгүн өркүндөтүү:
 мугалимдердин жана  башка  кызматкерлердин кесиптик чеберчиликтерин 

жогорулатуу;

мектептеги окуучулардын билим сапаттарын көтөрүү.

Мектептеги ички көзөмөлдү жүргүзүүнүн жалпы эрежелери:

 ички  көзөмөлдү  директор  же  анын  көрсөтмөсү  боюнча  окуу-тарбия  иштери
боюнча  орун  басары,  предмет  аралык  усулдук  бирикменин  жетекчилери
жүргүзөт;

 директор  өзүнүн  буйругу  аркылуу  текшерүүчү  тармакты,  анын  мөөнөтү
жөнүндө план-тапшырма берет;

 берилген план тапшырмада кайсы тармак,  кандай тартипте,  кандай мөөнөттө
текшерилиши жөнүндө толук маалыматтар болууга тийиш;

 тематикалык  жана  комплекстүү  текшерүүлөрдүн  мөөнөттөрү  5-10  күндөн
ашпоого тийиш (муктаждыкка жараша 5тен кем эмес сабактарга жана башка
иш-чараларга катышуу керек);

 буйрук  менен  бекитилген  комиссия  текшерүүгө   тартылган  багыт  боюнча
керектүү маалыматтарды жана иш кагаздарды талап кылууга акылуу;

 эгерде ички көзөмөл  мектептин иш планы боюнча жүрсө, анда мугалимдерди
алдын -ала эскертүүнүн кереги жок;

 шартка  жараша  мугалимдер  оперативдүү  текшерүүгө  тартылса,  анда  ал
мугалимдер текшерүүгө чейин 1 күн мурда эскертилет;
мектептеги ички көзөмөл жүргүзүүнүн негизи.

 мугалимдин аттестациядан өтүүсү жөнүндөгү арызы;
 билим берүү органдарынын жана ата-энелердин кайрылуусу, арыздары боюнча

жүргүзүлөт.

        Мугалимдердин окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнүн усулдары:
 байкоо;
 оозеки суроо;
 жазуу жүзүндөгү суроо;
 жазуу жүзүндөгү текшерүү иштери;
 жалпылаштырылган текшерүүлөр; 
 аңгеме, анкета, тестирлөө;
 иш кагаздарды текшерүү.

Мектептеги ички тескөөнүн түрлөрү:
1. Пландуу текшерүүлөр:
2. Оперативдүү текшерүүлөр;
3. Мониторинг жүргүзүү;
4. Административдик текшерүүлө.



                                           Пландуу текшерүүлөр.

         Пландуу текшерүүлөр-мектептин иш планында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө 
жүргүзүлөт.

       Оперативдүү текшерүүлөр -мектин окуучуларынын, алардын ата-энелеринин жана
окуу-тарбия  иштерин  жакшыртуу  максатында  мектепке  кайрылышкан  айрым
атуулдардын же мекемелердин суроо-талаптарын жөнгө салуу максатында жүргүзүлөт.
Мониторингдер-мектептеги  окуу-тарбия  иштерин  уюштуруу,  окуучулардын  билим
сапаттарын көтөрүү багытындагы, райшаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн,билим берүү
жана  илим  министирлигинин  пландуу  текшерүүлөрүнө  карата  маалыматтарды  алуу,
талдоо жана жыйынтыгын чыгаруу максатында жүргүзүлөт. 
       Административдик  текшерүүлөр-окуучулардын  предметтерди  өздөштүрүүсүнүн
сапатын,  чейректер  боюнча  окуучулардын,  класстардын  билим  сапаттарынын
көрсөткүчтөрүн аныктоо максатында жүргүзүлөт.
                                        Персаналдык көзөмөлдөө.
        Персеналдык көзөмөлдөө бир мугалимдин же класс жетекчинин окуу- тарбия 
иштерин жүргүзүүдөгү иш аракеттерин, ишмердүүлүгүн текшерүү жана талдоо үчүн 
жүргүзүлөт. 
       Көзөмөлдөөнү жүргүзүүдө төмөнкүлөргө көңүл бурулат:
    -мамлекеттик стандарттагы билим берүү праграммаларынын окуу пландарынын ишке 
ашуусу;
     -окуучулардын окуу материалдарын сапаттуу өздөштүрүүсүн, окуттуунун жаңы 
техналогияларын ишке ашыруусу;
      -жогорку ксиптик деңгээлде сабактарды өтүүсү жана жөндөмдүү окуучулар жана 
сабагынан жетишпеген окуучулар менен иштөөнү уюштуруу;
      -мугалимдердин билимин өркүндөтүү курстарынан өтүүсү жана өз алдынча билимин 
көтөрүү багытындагы иштеринин абалы;
     - окуучуларды олимпиадаларга жана конкурстарга катыштырууга даярдоосу; 
      Персаналдык  текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык справка жазылат.
Тематикалык көзөмөл.
       Тематикалык көзөмөл-окуу-тарбия иштеринин конкреттүү бир багыты боюнча 
мугалимдердин , класс жетекчилердин, усулдук бирикмелердин жетекчилеринин иш 
аракеттерин, ишмердүүлүктөрүн текшерүү жана талдоо үчүн жүргүзүлөт.
      Текшерүүнү жүргүзүүдө төмөнкүлөргө көңүл бурулат:
 -предмет боюнча класстан тышкаркы иштердин уюштурулушу;
   -окутуунун активдүү формаларынан сабактарда колдонуу;
   - бирикмелердеги мугалимдердин чыгармачыл отчеттору, мугалимдердин өз 
проблемаларынын үстүндө иштөөсү;
   -окуучулардын күндөлүктөрүнүн абалы;
  -окуучулардын дептерлеринин абалы;
  -класс жетекчилердин класс менен иштөөсүнүн абалы;
  -окуучулардын өздүк делолорунун толтурулушунун абалы.
 
    Тематикалык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык справка жазылат.

Класстык- жалпылоо текшерүүсү.
       Класстык- жалпылоо текшерүүсү- мектептеги бир же бир нече параллель 
класстардагы мугалимдердин жана класс жетекчилердин окуу- тарбия иштерин 
жүргүзүүдөгү ишмердүүлүктөрүн аныктоо жана талдоо үчүн жүргүзүлөт.



     Текшерүүнү жүргүзүүдө төмөнкүлөргө көңүл бурулат:
     -класстагы бардык предметтер боюнча мугалимдердин окуу-тарбия иштерин 
жүргүзүүдөгү ишмердүүлүктөрү;
     -класс жетекчилердин окуучулардын өзгөчөлүктөрүн изилдөөсүнө, окуучулардын 
тартибине, жүрүш-турушуна, жетишүүсүнө, катышуусуна көзөмөл жүргүзүү;
    -окуучулардын окуу куралдар жана окуу- методикалык адабияттар менен камсыз 
болушу;
    -окуучулардын билим сапаттарын көтөрүүдөгү мугалимдердин иш аракеттери.
     Класстык-жалпылоо текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык справка 
жазылат.
                   Комплекстүү (фронталдык) көзөмөлдөө.
        Комплекстүү (фронталдык) көзөмөлдөө-педагогикалык жамааттын окуу-тарбия 
иштерин жүргүзүүдөгү жалпы проблеманын же айрым проблемаларды чечүү үстүндө 
иштөөсүнүн ишмердүүлүгүн аныктоо жана талдоо максатында жүргүзүлөт.
     Текшерүүнү жүргүзүүдө төмөнкүлөргө көңүл бурулат:
    -окуучулардын билим сапаттарын арттыруу;
    -жөндөмдүү окуучулар менен иштөө жана олимпиаданын жеңүүчүлөрүн тарбиялоо;
    -алдыңкы педагогикалык иш тажрыйбаны жайылтуу;
    -жаш мугалимдер менен иштөө;
    -жазуу иштерине коюлуучу бирдиктүү эрежелердин, талаптардын аткарылышы;
    -ата-энелер менен иштөөнүн абалы;
    -предметтик кабинеттердин жабдылышы;
    -мугалимдердин өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө иштөөсү.
    Комплекстүү текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча аналитикалык справка жазылат.


