


Предметтик мугалимдер 
менен иштешүү

жогорку билим сапаты менен 
катыша алышат.

1.5 Стеам билим берүү иш-
чарасына активдүү 
катышуу

Жыл ичи Окуу бөлүмүнүн 
башчысы
Так илимдер 
багытындагы 
предметтик 
мугалимдер

Стеам иш-чарасына активдүү 
катышат. 
Мугалимдер технология 
жаатындагы билимди колдонуу 
менен окуу процессин түзүүнү 
колго алышат

1. Билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы
2.1 2022-2023-окуу 

жылына карата 
жетишпеген 
мугалимдер менен 
камсыздоо

Башталгыч орус класстын 
мугалими менен толуктоо

2022-2023-окуу 
жылы

директор Мугалимдер менен толук 
камсыз болушат

2.2 Кесиптик билим 
өркүндөтүү 
курстарына жиберүү

2022-2023-окуу жылында 
80% мугалимдерди 
кесиптик билим өркүндөтүү
курстарына жиберүү

2022-жыл декабрга 
чейин
2023-жыл декабрга 
чейин

Райббб жана жеке 
каражат

Мугалимдер кесиптик билим 
өркүндөтүү курстарына 
барышат, заманбап 
ишкердүүлүккө ээ болушат

2.3 Мугалимдердин 
маалыматтык-
коммуникациялык 
технологиялар жаатындагы 
маалымат алуу  процессин 
уюштуруу

Жыл ичи Ар бир предметтик 
мугалимдер

Мугалимдер маалыматтык-
коммуникациялык 
технологиялар жаатындагы 
маалымат алышат

2. Укук бузуулардын алдын алуу жана ата-энелер менен иштөө
3.1 Ж.О.ИИ, БИК менен 

биргелешкен иш алып
баруу

Окуучулардын  
коопсуздугун жана тартип 
маселесин алдын алуу 

Жыл ичи Уюштуруучу
Класс жетекчилер

Мектептин окуучуларынын 
кылмыштуулуктан жана 
коопсуздуктан алдын алынат

3.2 “Кылмышка каршыбыз”  
8-11-класстар арасында 
тегерек стол

февраль Уюштуруучу
Класс жетекчилер

Окуучулардын кылмышты 
болтурбоонун 
алдын алышат

3.3 “Зордук-зомбулукка март Соц.педагог Окуучулардын араасында 



каршыбыз”-семинар Класс жетекчилер зордук-зомбулукту болтурбоо 
максатында иш-чаралар ишке 
ашат

3. Жалпы билим берүү уюмдарынын аккредитациялоо

4.1 Аккредитациялоо 
жыйынтыгы

Сайтка мектептин 
ишмердүүлүгүн  киргизүү.
Минюст жана райондук 
налог менен такташуу
Мектептин иш-кагаздарын 
тактоо

Жыл ичи. Ноябрь Жетекчилик
Тиешелүү мугалимдер

Мектеп аккредитациядан өтөт
Документтери такталат.

4.2 Сайтка мектептин 
ишмердүүлүгүн ай сайын 
киргизип туруу

Ай сайын Шайыкова
Назаралиева
Бейшеева

Мектептин маалыматтары 
такталат жана ар бир 
чейректеги иш чаралар 
киргизилип , кийинки 
аккредитацияга даяр болот.

4. Мектеп  лигасына катышуу
5.1 Спорттун түрлөрү 

боюнча 
жетишкендиктер

Мектеп лигасы
Шахмат
Волейбол
Футбол

Жыл ичи Дене тарбия боюнча 
класстан тышкаркы 
жетекчи Буйлашов
Дене тарбия мугалими
Акматов

Окуучулар спорттун түрлөрүнө 
активдүү катышат
Мектептин алдыңкы орунга 
жетишин камсыз кылат

5,2 Райондо болуп жаткан ар 
кандай спорттук 
мелдештерге окуучуларды 
катыштыруу

Жыл ичи Дене тарбия боюнча 
класстан тышкаркы 
жетекчи Буйлашов
Дене тарбия мугалими
Акматов

Окуучулар спорттун түрлөрүнө 
активдүү катышат
Мектептин алдыңкы орунга 
жетишин камсыз кылат

5. “Санариптик Кыргызстан” концепциясын ишке ашыруу
6.1 Мектепти 

санариптештирүү
ИСИО , ЭЗШ, жана мектеп 
сайты менен иштөө, 
материалдарды толуктап 
киргизүү

Жыл ичи Жетекчилик: 
Шайыкова, 
Назаралиева, 
Эгембердиева, 
Абдыразакова,

Базага мектептин так 
маалыматтары киргизилет.



 информатик мугалим 
Бейшеева

“Акылдуу мектеп” 
долбоорунун алкагында иш 
алып баруу

Жыл ичи Шайыкова 
Назаралиева

Мектеп окуучуларынын билим 
алуусун жакшыртууга жана 
окуу процессинде заманбап 
техникаларды  колдонууга 
багытталат.

6. ЖРТге катышуу боюнча
7.1 Сапаттык 

көрсөткүчтөр, 
Алтын сертификат 

11-класстын окуучуларын 
математика, кыргыз тил 
сабактарынан жана 
кошумча сабактардан 
даярдатуу ЖРТ,  
олимпиадага даярдоо

Жыл  ичи Педметтик 
мугалимдер

ЖРТдө жогорку балл алууга 
аракеттенишет
Мектепте билим сапаты 
жогорулайт

7. Алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу
8.1 -райондук 

-облустук 
-республикалык 
дэңгелде

Мектепте өтүлүп жаткан 
ачык, үлгүлүү сабактарды 
өткөн мугалимдердин жана 
семинарда өтулгөн  
тажрыйбаалуу сабактардан 
гезит-журналга жайылтуу

2022-2023-окуу 
жылы

Усулдук бирикменин 
башчысы Назаралиева
Бирикме жетекчилери 
Сатиева, 
Абдыразакова, 
Эдилбек кызы Ж

Мугалимдердин ишмердүүлүгү 
жайылтылат жана стимул 
берилет

8.2 “Устат мугалимдерден бир 
сабак” райондук деңгээлде 
семинар

2023-жыл  апрель Устат деңгээлиндеги 
мугалимдер Ибраева, 
Шайнаева, Качыкеева,
Жумагулова, 
Эсенгулова,
Жунусова 
Абдылдаева,
Абдыракманова
Жигердүү окуучулар

Окуучуларда билим алуу 
маданияты калыптанат

8. “Манас таануу” интеллектулдык таймашынын таймашы боюнча
9.1 -райондук “ Манас таануу” 2022-2023-окуу Манас таануу Окуучулар  Манас эпосуна 



-облустук 
-республикалык 
дэңгелде

интеллектуалдык 
таймашына жыл ичи 
даярдык көрүү

жылы ийриминин жетекчиси
Г.Шайнаева

болгон кызыгуусу күчөйт жаана
таймашта жеңишке жетишүүгө 
умтулушат. 

9. Китеп менен камсыз болушу 
10.1 Предметтик китептер 

жана көркөм адабий 
китептер менен 
камсыз болушу  
10 % менен

Жетишпеген китептер 
менен камсыз кылуу
10%

2022-2023-окуу 
жыл ичи

Китепканачы 
Сабыралиева

Окуучулардын окуу 
ишмердүүлүгүн көтөрүү 
максатында  окуу китептери 
толукталат.

10.2 1-5-класстардын 
окуучулары үчүн “Китеп -
биздин дүйнө” аттуу 
фестиваль,  үч тилде мини -
спектаклдерди көрсөтүү

Январь 
2023-жыл

Китепканачы 
Сабыралиева
1-5-класстын класс 
жетекчилери

Окуучулардын көпчүлүгү 
спектаклдерге чоң каалоо менен
келишет.
2. окуучулар ар түрдү 
көндүмджөрдүн комплексине ээ
болушат. Сүйлөө кебин 
калыптандырышат

10. КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталган сынактар
11.1 “Жаш жаратман” 

сынагына                   
7-18жаштагы 
окуучуларды 
катыштыру

Окуучулардын табышкер 
болууга тартуу

2022-жыл 
17-ноябрь

Уюштуруучу 
Ж.Эгембердиева 
Класс жетекчилер,
Мааметказиева, 
Абдразакова, Асейин 
кызы С. 

Окуучулардын өздөрү жасаган 
эмгегин демонстрациялашат

11.2 “Ар бир үйгө 
тынчтык” веб-
плакаттардын сынагы 

Ааламда тынчтык 
сакталышына ар бир 
баланын салымын кошуу

2022-жыл 
17-ноябрь

Уюштуруучу 
Ж.Эгембердиева 
Класс жетекчилер 

Тынчтык үчүн салым кошорун 
билишет, сүрөткө шыктуу 
окуучулардын ишин жайылтуу

11.3 “Сен мыктысың” 
долбооруна катышуу

Таланттуу окуучулардын 
шыгын ойготуу

2022-жыл 
24-октябрь

Уюштуруучу 
Эгембердиева 

Окуучулардын талант -шыгы 
ойгонот




