
















        №4  Иманберди  уулу  Иса  атындагы  жалпы  билим  берүүчү  орто
мектебинин усулдук бирикмесинин 2022-2023-окуу жылына карата түзүлгөн
иш пландын  аткарылышы боюнча маалыматы
 Сентябрь  айында  2022-2023-окуу  жылына  карата  №4 Иманберди  уулу  Иса  атындагы
жалпы  билим  берүүчү  орто  мектебинин  усулдук  кеңешинин  иш  планы  түзүлүп,
бекитилди.                                                                                                                      

2022/2023-окуу жылында  мектепте  усулдук кеңештин жаңы курамы төмөндөгүчө
болду:   Тил үйрөтүү жана тарых  бирикмесинин бирикме  жетекчиси Г.Сатиева. 
Табигый жана  математика   бирикмесинин бирикме  жетекчиси А.Абдыразакова.
Башталгыч  класстардын  бирикмесинин  бирикме  жетекчиси   Эдилбек  кызы  Ж.
Бирикме  жетекчилердин  иш  пландары,  ачык  сабактардын  жүгүртмөлөрү  түзүлүп
бекитилди.

Бирикмедеги мугалимдер жөнүндө маалыматтар жаңыртылып жазылды.
2022-2023-окуу окуу кабинеттеринин методикалык бурчтары предметтик мугалимдердин
жана кабинет башчылары тарабынан  жаңыртылды.

№4  Иманберди  уулу  Иса  атындагы  жалпы  билим  берүүчү  орто  мектебинде
“23-сентябрь-Мамлекеттик тил күнүнө карата иш план түзүлүп,  иш пландын негизинде
иш чаралар өтүлдү.   20-сентябрдан баштап ар бир класс дубал гезателарды  чыгарышты.
Ал эми китепканачы  М.Сабыралиева бурч уюштурду. 23-сентябрь күнү ийрим жетекчи
Көлбаева Жазгүл салтанаттуу линейка өткөрдү, линейкада кыргыз бийи бийленип, комуз
чертилип, манастан үзүндү жана дастан айтылды.

    

Мектеп  парламенти  “Тил  улуттун  жан  дүйнөсү”
аттуу адабий кече коюшту. Кечеде Чынгыз Айтматовдун
чыгармаларынан  үзүндү  аткарышты.  Класс  жетекчилер

“Кыргыз  тили-  кыргыз  элинин
улуттук  тили”,  “Тилим  барда
улутмун, тилим менен улукмун”,



“Тилибиз-биздин  дилибиз”,  “23-сентябрь-  день  государственного  языка”,
“Государственный  язык-мой  язык”  деген  темаларда  ачык  тарбия  сааттарды  өтүштү.
Тарбия саатта  кыргыз тилинин тарыхы, улуулугу айтылды. Жыйынтыгында окуучулар
кыргыз тилин кадырлоого, барктоого, сыйлоого жана патриоттуулукка, эл жерин сүйүүгө
тарбияланышты. 

4а-класстын  класс  жетекчиси
Жунусова Салийка 26-сентябрда  “23-
сентябрь-Мамлекеттик  тил  күнү”
деген темада линейка өттү.



“23-сентябрь-Мамлекеттик  тил  күнүнө”  карата   түзүлгөн  иш  пландын  негизинде   ар
жуманын шаршемби күндөрү салтанаттуу линейка өтүлүп жатты. 

12-сентябрда  6-класстарга   кыргыз  тилли  жана  адабияты  мугалими   Г.Сатиева
“Каада-салт  ырлары” деген  темада  ачык саат  болду.Сабакта  кыргыз элинин  салттары
боюнча слайд аркылуу түшүнүк берип кетти.

Мектептин китепканачысы Сабыралиева Махабат “23-сентябрь-Мамлекеттик тил
күнү” деген темада конфереция өтүп окуучуларга  23-сентябрь-Мамлекеттик тил күнүнүн
туптөлүшү жөнүндө кеңири түшүнүк берип кетти. 
Сүрөт ийриминин жетекчиси Асейин кызы Санира “ Менин мекеним Кыргызстан” деген
темада   сүрөт  көргөзмөсү  уюштуруп,  көргөзмөдө  ар  бир  окуучу  өзү  каалаган  боёктор
менен  сүрөт  тартып  катыша  алышты.  Тил  күнүнө  карата  уюштурулган  сүрөт
көргөзмөсүндө                      6а-классынын окуучусу Нурдинова феруза 1-орунду ээлесе,7-
класстын окуучулары Арыстанова Н, Абдрасулова Д.  2-орунду, 6а-класстын окуучулары
Мааметова А,Үмөтбекова С.  3-орунду,  5-класстын окуучулары Насирдинова Д.  “Чебер
сүрөтчү”, Бейшекеева Амина “Кеменгер сүрөтчү”,  Нурдинов Э, Өмүрбеков Ч, Төлөгөнова
А, “Мыкты сүрөтчү” наамына ээ болушту.       

2022-2023-окуу  жылында мектеп ичинде өтүүчү олимпиадага даярдыктар көрүлүп,
олимпиадага  даярдоо  боюнча  жүгүртмөлөр  түзүлүп  бекитилди.
Мектеп  ичинде  өтүлүүчү  олимпиаданын  күнү  белгиленип,олимпиаданын  жүгүртмөсү
түзүлүп,бекитилди.

Мектеп  ичинде  өтүлүүчү  предметтик  олимпиада   28-29-ноябрда  информатика
кабинетте жүгүртмөнүн негизинде өтүлөт.

2022/2023-окуу  жылында   № 4   Иманберди   уулу   Иса   орто  мектебинде   11-
класстарды   ЖТРге  даярдаган   предметтик  мугалимдер   математика  сабагынан

Эгембердиева  Жыпаркүл,  кыргыз
тили  жана   адабияты  сабагынан
Сатиева Гүлзат.

Окуу  жылынын
башталышында  атайын ЖРТ боюнча
жүгүртмө  түзүлүп,  бекитилген.
11-класстын  класс  жетекчиси
Г.Сатиеванын жетекчилиги менен 11-
класстын окуучуларынын ата-энелери
менен  ЖРТга  даярдыктар  боюнча
чогулуш  өтүлүп,чогулушта  ата-
энелерге ЖРТнын жүгүртмөсү боюнча
маалыматтар берилди.

Түзүлгөн  жүгүртмөнүн
негизинде  математика  жана  кыргыз
тили жана адабияты мугалимдери  11-
класстын  окуучуларын  даярдап
жатышат.
Математика    сабагынан  1-2-күнү

Кыргыз  тили  жана  адабияты  сабагынан   3-4-күнү  .
Башталгыч  класстын  мугалими  жаш  мугалим  Усупова  Акылжанга  насаатчы  мугалим
Бейшеева  Зарина,  орус  тили  жана  адабияты  мугалими  жаш  мугалим  Эшимбекова
Бегимайга, Абдырахманова Базакүлдөр дайындалып бекитилди.



         Окуу бөлүмүнүн башчысы:  Ч.Назаралиева





№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
педагогикалык кеңешинин отурумунун протоколу №4

                                                                                 31-март  2020-жыл
                                                                              Казарман айылы

                                                    Кеңештин жалпы мүчөсү-36
                              Катышканы-32

                                Катышпаганы -4
                                                       Педагогикалык кеңештин башталышы-16-00

Бүтүшү-18-00

                                        Каралуучу маселелер:
1. №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин              
      окуу  жылынын  1-чейрегиндеги     окуу  -тарбия  иштеринин  абалы.  ЖРТ жана
предметтик                    
      олимпиадага  карата даярдык.
2.  Башталгыч класстардын билим сапатынын көрсөткүчтөрү жөнүндө
3. Усулдук  бирикменин   ишинин  абалы.  Бирикме  жетекчилери  жана  насаатчылардын

маалыматы.  Кружоктордун ишинин абалы
4. Китепкананын абалы, китепканачынын иши

                                                                                                  Регламент:
                                                                        докладдар үчүн   10 мүнөт,  
                                                                        чыгып сүйлөөчүлөр үчүн    5 мүнөттөн, 
                                                                        жалпы кеңеш үчүн   2 саат
Угулду: 
Мектеп  директору Г.Шайыкова-  №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим
берүүчү орто мектебинин  окуу жылынын  1-чейрегиндеги    окуу -тарбия иштеринин
абалы. ЖРТ жана предметтик  олимпиадага  карата даярдык.
 Башталгыч класстардын билим сапатынын көрсөткүчтөрү жөнүндө
Усулдук  бирикменин   ишинин  абалы.Бирикме  жетекчилери  жана  насаатчылардын
маалыматы.  Кружоктордун ишинин абалы
Китепкананын абалы, китепканачынын иши боюнча справкаларды окусаңыздар.
   Чыгып сүйлөгөндөр:

Окуу бөлүмүнүн башчысы Ч.Назаралиева –   2022-2023-окуу жылынын 23-сентябрында 
мамлекеттик тил күнүнө  карата иш план түзүлүп, иш пландын негизинде иштер 
аткарылды. 23-сентябрь күнү ийрим жетекчи Көлбаева Жазгүл салтанаттуу линейка 
өткөрдү, линейкада кыргыз бийи бийленип, комуз чертилип, манастан үзүндү жана дастан
айтылды. Мектеп парламенти “Тил улуттун жан дүйнөсү”  аттуу адабий кече коюшту. 
Кечеде Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү аткарышты.                                 
Класс жетекчилер “Кыргыз тили- кыргыз элинин улуттук тили”, “Тилим барда улутмун, 
тилим менен улукмун”, “Тилибиз-биздин дилибиз”, “23-сентябрь- день государственного 
языка”, “Государственный язык-мой язык” деген темаларда ачык тарбия сааттарды 
өтүштү.                     Тарбия саатта кыргыз тилинин тарыхы, улуулугу айтылды. 12-
сентябрда 6-класстарга  кыргыз тили жана адабияты мугалими  Г.Сатиева “Каада-салт 
ырлары” деген темада ачык саат болду.Сабакта кыргыз элинин  салттары боюнча слайд 
аркылуу түшүнүк берди.                      Мектептин китепканачысы Сабыралиева Махабат 
“23-сентябрь-Мамлекеттик тил күнү” деген темада конфереция өтүп окуучуларга  23-
сентябрь-Мамлекеттик тил күнүнүн түптөлүшү жөнүндө кеңири түшүнүк берип кетти. 



Сүрөт ийриминин жетекчиси Асейин кызы Санира “ Менин мекеним Кыргызстан” деген 
темада  сүрөт көргөзмөсү уюштуруп, көргөзмөдө ар бир окуучу өзү каалаган боёктор 
менен сүрөт тартып катыша алышты. Тил күнүнө карата уюштурулган сүрөт 
көргөзмөсүндө 6а-классынын окуучусу Нурдинова феруза 1-орунду ээлесе,7-класстын 
окуучулары Арыстанова Н,Абдрасулова Д  2-орунду, 6а-класстын окуучулары Мааметова 
А,Үмөтбекова С 3-орунду,                  5-класстын окуучулары Насирдинова Д “Чебер 
сүрөтчү”, Бейшекеева Амина “Кеменгер сүрөтчү”,  Нурдинов Э, Өмүрбеков Ч,Төлөгөнова 
А, “Мыкты сүрөтчү” наамына ээ болушту.   

Жыйынтыгында окуучулар кыргыз тилин кадырлоого, барктоого, сыйлоого жана 
патриоттуулукка, эл жерин сүйүүгө тарбияланышты. 

Предметтик олимпиадага жана ЖРТга даярдоочу мугалимдерди аныктоо жана 
жөндөмдүү окуучуларды тандоо, даярдоо.    Мектеп  ичинде олимпиада боюнча иш 
планын түзүлүп, мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасы жөнүндөгү ЖОБО 
менен мугалимдерге, окуучуларга жана ата-энелерге тааныштыруу иштери жүргүзүлдү. 
Олимпиадага даярдай турган мугалимдер  такталып, олимпиадага даярдай турган 
предметтик мугалимдердин иш планы  бекитилди. Предметтер боюнча катыша турган 
окуучулар такталып, олимпиаданы өткөрүүдө комиссиянын курамын жана жүгүртмөнү 
түзүлүп, бекитилип,мектептин тактасына илинди.

2022/2023-окуу жылында  № 4  Иманберди  уулу  Иса  орто мектебинде 11-класстарды  
ЖТРке  даярдаган  предметтик мугалимдер  математика сабагынан Эгембердиева кыргыз 
тили жана  адабияты сабагынан Сатиева Гүлзат                                                                          
Окуу жылынын  башталышында  атайын ЖРТ боюнча  жүгүртмө түзүлүп, бекитилген 
жана    11-класстын класс жетекчиси Г.Сатиеванын жетекчилиги менен 11-класстын 
окуучуларынын ата-энелери менен ЖРТга даярдыктар боюнча чогулуш өтүлүп,чогулушта
ата-энелерге ЖРТнын жүгүртмөсү боюнча маалыматтар берилди.                                           
Түзүлгөн жүгүртмөнүн негизинде математика жана кыргыз тили жана адабияты 
мугалимдери  11-класстын окуучуларын даярдап жатышат Математика   сабагынан 1-2- 
күнү Кыргыз тили жана адабияты сабагынан  3-4-күнү . 11-класста жалпы   24 окуучу окуп
жатат.   
Ж.Эгембердиева математика мугалими-                                                                                  
11-класстын окуучуларын  математика сабагынан “Секом”,” Нова” тесттери менен 
даярдап жатам. Окуучулар өздөрү дагы кошумча акы төлөнүүчү курстарга дагы барабыз 
деп жатышат.   
Кыргыз тили  мугалими Сатиева   Гүлзат :11-классты кыргыз тилинен белгиленген
жүгүртмөнүн  негизинде  3-4-күндөрү   Секомдун  тесттери  менен    даярдап  жатам.
Окуучулар кошумча даярданууга  келип жатышат.        Усулдук бирикменин  ишинин
абалы.Бирикме жетекчилери жана насаатчылардын маалыматы.  Кружоктордун ишинин
абалы 
2-маселе. Башталгыч класстардын билим сапатынын көрсөткүчтөрү жөнүндө

2-а класста жалпы 21 окуучу окуйт, класс жетекчиси Насирдинова Нелли.
Адабий окуудан 8 окуучу шар, 8 окуучу муун шар, 3 окуучу муун, 1 окуучу окуй албат.
2-б класста жалпы 13 окуучу окуйт, класс жетекчиси Усупова Акылжан.
Адабий окуудан 1 окуучу шар,  6 окуучу муун шар, 4 окуучу муун, 2 окуучу окуй албайт.
3-а класста жалпы 17 окуучу, класс жетекчиси Аязова  Саида.
Кыргыз тил сабагынан жат жазуудан 6 окуучу “5”, 3 окуучу “4”, 6 окуучу “3”, 2 окуучу 
“2” алып, билим сапаты 53%, өздөштүрүүсү 88% болду.
Математика сабагынан текшерүү иштен 4 окуучу “5”, 5 окуучу “4”, 8 окуучу “3” алып, 
билим сапаты 53%, өздөштүрүүсү 100% болду. 



Адабий  окуудан 6 окуучу шар, 7 окуучу муун шар, 2 окуучу муун, 1 окуучу окуй албайт.
3-б класста жалпы 17 окуучу окуйт, класс жетекчиси Бейшеева Зарина
Орус  тил сабагынан жат жазуудан 6 окуучу “5”, 2 окуучу “4”, 3 окуучу “3”, 3 окуучу “2” 
алып, билим сапаты  57 %, өздөштүрүүсү 80% болду.
Математиа сабагынан 3 окуучу “5”, 6 окуучу “4”,  4 окуучу “3”, 1 окуучу “2” алып, билим 
сапаты  64%, өздөштүрүүсү 93% болду.
Адабий окуудан  13 окуучу шар, 3 окуучу муун шар, 1 окуучу муун. 
4-а класста жалпы 21 окуучу окуйт, класс жетекчиси Жунусова Салийка
Кыргыз тил сабагынан жат жазуудан 5 окуучу “5”, 5 окуучу “4”, 8 окуучу “3”, 3 окуучу 
“2” алып, билим сапаты  48%, өздөштүрүүсү 86% болду.
Математиа сабагынан 5 окуучу “5”, 5 окуучу “4”,  7 окуучу “3”, 2 окуучу “2” алып, билим 
сапаты  53%, өздөштүрүүсү 90% болду.
Адабий окуудан  13 окуучу шар, 4 окуучу муун шар, 1 окуучу муун. 
4-б класста жалпы 14 окуучу окуйт, класс жетекчиси Кадырберди кызы Жазгүл
Орус тил сабагынан жат жазуудан 4 окуучу “4”, 1 окуучу “3”, 6 окуучу “2”алып, билим 
сапаты  36%, өздөштүрүүсү 50% болду.
Математиа сабагынан 2 окуучу “5”, 4 окуучу “4”,  5 окуучу “3”, 3 окуучу “2” алып, билим 
сапаты  43%, өздөштүрүүсү 79% болду.
Адабий окуудан  9 окуучу шар, 2 окуучу муун шар.

     отличниктер                                 ударниктер

Окуучунун  аты, жөнү кл ФИО кл ФИО кл

1 Кубанбекова Алина 8б Нурдинов Тилек 8б Аскарова Сауле 9б

2 Сыргакова Эланда 8б Таалайбекова Бактыгүл 8б Асанкулов Кутман 9б

3 Бапанова Аэлина 8б Жыргалбекова Айдай 8б Өзгөрүшова Гүлназ 9б

4 Каныбеков Азамат 4б Күмушбекова Раиса 8а Бегалиева Нуркыз 6а

5 Урматов Нурай 4б Казыболотова Рамаза 8а Жапаркулов Аянбек 6а
6 Маканов Нурали 4б Казыболотов  Ибрахим 8а Каныбекова Нурпери

6а
6а

 
 7 Амангелди к Айжаркын 8а Мырзабеков Хамза 8а Көчкөнова Сайкал

8 Абдрасулова Диана 7 Ишенакунов Бакай 8а Сүйүнбеков Амангелди 6а

9 Асанкулова Айназик 7 Осмонова Үмүтай 8а Үмөтбекова Сумая 6а

10 Медерова Аэлита 7 Турдакунова Асема 8а Асейинов Бекназ 5в

11 Маканова Асылзат 7 Өрнөкова Элизат 7 Бакытбеков Нурдөөлөт 5в

12 Кубаталиева Аяна 7 Осмонова Шоола 7 Бейшеналиев Адис 5в

13 Муратова Шахназ 7 Жаяева Арууке 7 Бешкемпиров Адилхан 5в

14 Эдилбекова Аяна 7 Арыстанова Нуркыз 7 Маканова Фатима 5в

15 Эркинбекова Амина 7 Жолдошбекова Малика 7 Көчкөнова Яасиина 5в



16 Назбеков Сыймык 5б Жапаркулов Чыңгыз 7 Сапаралиев Ариет 5в

17 Дүйшөналиева Айгерим 9а Борошов Нурел 7 Жыргалбекова  Сакина 5в

18 Курманбекова Зульфия 10 Жыргалбеков Токтобек 5б Карыбеков Шахэмир 6б

19 Шайлообаева Элзира 10 Медерова Айдана 5б Кубанычбеков Акмад 6б

20 Качкынбаева Фатима 5а Ниязхбекова Бурулай 5б Сайбилова Аделя 6б

21 Насирдинова Даткайым 5а Таалайбекова Нургазы 5б Сүйүнбекова Лунара 6б

22 Шекербекова Алия 5а Тилекова Албина 5б Султангазиев Элдияр 6б

23 Бейшеналиева Сумая 3б Акматбекова Айпери 9а Урматбеков Умар 6б  

24 Бешкемпиров Алихан 3б Асанбеков Ислам 9а Абдыманапова Гүлзат 11
 
 25 Нурланов Актилек 3б Жакшылык к Адинай 9а Бактыяров Байэл 11

26 Тынчтыкбекова Сумая 3б Жеңишбекова Алина 9а Дүйшөбаева Бурганбү 11

27 Отунчиева Элнура 9б Айнидинова Айдана 9а Кадыркулова Зулайка 11

28 Рыскулов Эрназар 9б Рысбекова Рабига 10 Кайыпбеков Азирет 4а

29 Кубанбекова Айша 6а Таалайбек к Гүлзар 10 Насирдинова Ясмин 4а

30 Мааметова Анжелика 6а Нурбекова Жанара 10 Мейманалиева Алина 4а

31 Нурдинова Феруза 6а Жыргалбекова Саида 4б Сайбилов Нурмухаммед 4а

32 Бакытова  Медина 5в Жыргалбеков Илияз 4б Сейитбеков Нуртеңир 4а

33 Айнидинова Аяна 6б Дабаров Актилек 4б Советбекова Алина 4а

34 Аскарбекова Ажара 6б Мергенбаев Ислам 4б Жаныбек уулу Салымбек 11

35 Аматбеков Айбар 6б Султангазиева Назик 4б Абдылашымов Нурислам 3а

36 Дүйшөбаев Сүйүнбек 6б Бейшекеева Амина 5а Качкынбаева Арууке 3а

37 Алмазбекова Каухар 11 Абдрасулов Даниел 5а Нурдинова Нуриза 3а

38 Токтоназарова Элизаветта 11 Нурдинов Элхан 5а Токтогулова Баянсулуу 3а

39 Адилетов Гүлжигит 4а Айнидинова Аяна 3б Талантбекова Мырзайым 3а

40 Кубанбекова Гулиза 4а Байзаков Ариет 3б

41 Сыргакова Бермет 4а Дабарова Сабина 3б

42 Адилетова Сезим 3а Малабеков Нурбек 3б

43 Токторбаева Каныкей 3а Рамисова Арууке 3б

44 Урматбекова Фатима 3а Кашкарова Акбермет 3б

45 Эдилбеков Ариет 3а
Акматбекова 
Уулболсун 9б
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3-маселе Бирикме жетекчилери жана насаатчылардын маалыматы.  Кружоктордун 
ишинин абалы  окуу бөлүмүнүн башчысы-Ч.Назаралиева-мектепте 2 жаш мугалим бар: 
Усупова педстажысы-1 жыл,Эшимбекова пед.стажысы- 1жыл.Булардын нассатчысы 
Абдыракманова, Бейшеева. Иш пландары түзүлүп, маалыматтар жазылган. Жаш 
мугалимден анкета алынган.
Бирикме жетекчилердин да иш планы түзүлуп, аткарган иштери боюнча маалыматтары 
жазылган. Иш пландары түзүлүп, маалыматтар жазылып, дубал гезиттер убагында чыгып 
турат .Айрым кружок жетекчилердин иштери быйылкы окуу жылында акча 
төлөнбөгөнүнө байланыштуу иштери солгун. География предмети боюнча кружок 
аткарылбайт.



1-маселе тарбия 
иштери боюнча  

уюштуруучу Ж.Эгембердиева- №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү 
орто мектебинде  2022-2023-окуу жылынын  1-чейрегинде өтүлгөн иш чараларга 
маалымат.

2022-2023-окуу жылына карата 23 класс ачылып, ар бир класска класс жетекчилер
дайындалды.  

№ Мугалимдердин аты-жөнү  Классы Эскертүү

1 Абдылдаева Зоя 0-а класс 
2 Жумагулова Лира 0-б класс 
3 Сүйүнбек кызы Гүлнура 0-в класс 
4 Бусурманкулова Гүлнур 1-а класс 
5 Ибраева Майрамбүбү 1-б класс 
6 Насирдинова Нелли   2-а класс 
7 Усупова Акылжан 2-б класс 
8 Аязова  Саида 3-а класс 
9 Бейшеева Зарина 3-б класс 
10 Жунусова Салийка 4-а класс 
11 Кадырберди кызы Жазгүл 4-б класс 
12 Көчөрбаева Гүланда 5-а класс
13 Мааметказиева Гүлзат 5-б класс
14 Эшимбекова Бегимай 5 -в класс
15 Кыдыкова Роза 6-а класс
16 Бактыгулова Нурсулуу 6-б класс
17 Абдыракманова Базаркүл 7-класс
18 Жумабек кызы Жаннат 8-а класс
19 Көлбаева   Жазгүл 8-б класс
20 Абдыразакова Асел 9-а класс
21 Асейин кызы Санира 9-б класс
22 Эгембердиева Жыпаркүл 10-класс
23 Сатиева Гүлзат 11-класс



1-сентябрь”Билим күнүндө” ар бир класс жетекчи классындагы окуучуларды 
салтанаттуу кечеге толук катыштырышты. келген конокторго, ата-энелерге жана Салтанат
бүткөндөн кийин класс жетекчилер бөлүнгөн темалар боюнча көргөзмөлүү кылып ачык 
тарбия сааттарды өтүштү. 1-4-класстарга «Ата Журтум-асыл Мекеним», 5-8-класстарга 
«Түбөлүккө желбирей бер, эгемендик желеги», 9-11-класстарга «Мекенибиз кыргызстан 
эгемендүүлүк жолунда» деген тарбиялык сааттар өтүлдү. Тогуз –Торо  райондук 
мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Салиманов Табылды Түйтөбаевич 
жана Тогуз-Торо райондук Билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси  Борончиева Аида 
Шамырбековна тарбия сааттарга катышып, сын-пикирлерин айтышты.  

КРнын Президентинин 2021-жылдын 24-июлундагы №313 “Инсандын руханий-
адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө консепцияны бекитүү тууралуу” 
жарлыгын , КРнын Билим берүү мекемелериндеги балдардын улуттук мекенчилдик жана 
жарандык аң сезимин калыптандыруу жана бекемдөө, №1656/1  2022-жылдын 30-
августундагы буйругун аткаруу максатында 2022-жылдын 1-сентябрынан баштап 
мектепте окуу жуманын башында жана аягында ошондой эле салтанаттуу, тарбиялык 
жана конкурстук иш чараларды өткөрүүдө  КРнын мамлекеттик гимни аткарылып жатат. 
Мамлекеттик символикалар боюнча тарбия сааттар өтүлүп жатат. Ар бир мугалимге 
балдарды окутууда жана тарбиялоодо мамлекеттик символдорду колдонуу боюнча 
сунуштар айтылды. Мектеп парламенти тарабынан “Мен Кыргызстанымды сүйөм деген 
темада” викторина өткөрүлдү. Жыйынтыгында окуучулардын мамлекеттик символдорду 
мыкты деңгээлде билгендиги аныкталды. 

Сентябрь айында жалпы ата-энелер чогулушу болду. Чогулушта төмөндөгү 
маселелер каралды: 1) Ата-энелер комитетин шайлоо. 2) Мектеп формасы боюнча  ата-
энелерге түшүндүрүү. 3) Окуу процессинде уюлдук байланыш каражаттарын окуучулар 
тарабынан чектелүү түрдө колдонуу тууралуу ата-энелерге тааныштыруу.  Жогорудагы 
маселелер менен ата-энелер толук таанышып, 3 тараптуу келишимдерге кол коюлду. 

Мектеп ичинде  окуучулар жана балдар  арасында укук бузуулардын алдын алуу 
боюнча “Алдун алуу кеңеши” түзүлүп, чогулуш өтүлдү. “Алдын алуу кеңешинин” 
төрайымы болуп мектептин уюштуруучусу  Эгембердиева Жыпаркүл жана мүчөлөрүнө  
мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Назаралиева Чолпон, участкалык инспектор 
Күлчороев Бакдөөлөт, соц.педагог Каныбек кызы Айгөкүл, ата-энелер комитетинин 
төрайымы Төрөбекова Саадат, айыл өкмөтүнүн адиси Кармышова Света бекилди. 
Кеңештин мүчөлөрү менен биргеликте бир жылдык иш план түзүлүп, иш пландын 
негизинде иш чаралар  аткарылып жатат. 

Тогуз-Торо райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 2022-жылдын  15-сентябрындагы чыгыш 
№472 катынын негизинде Бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты Сактоо Уюмунун демилгеси 
менен 28-сентябрь дүйнө жүзү боюнча “Кутурма оорусуна каршы күрөшүү күнү” деп 
белгиленгендигине байланыштуу кутурма оорусун алдын алуу максатында окуучуларга 



түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен дил баяндар жаздыртылды жана класстык сааттар 
өтүлдү. 

“23-сентябрь-Мамлекеттик тил күнүнө карата иш план түзүлүп,  иш пландын 
негизинде иш чаралар өтүлдү.  

  20-сентябрдан баштап ар бир класс дубал гезиттерди чыгарышты. Ал эми 
китепканачы  М.Сабыралиева бурч уюштурду. Сүрөт ийриминин жетекчиси Асейин кызы 
Санира “Менин мекеним Кыргызстан” деген  темада 3-7-класстар аралык  аралык сүрөт 
көргөзмөсүн уюштурду. Окуучулар сүрөт көргөзмөгө активдүү катышып, жогорку 
деңгээлдеги сүрөттөрүн тартып келишти. Жыйынтыгы 23-сентябрда чыгарылып, 
окуучулар грамоталар менен сыйланышты.  23-сентябрь күнү ийрим жетекчи Көлбаева 
Жазгүл салтанаттуу линейка өткөрдү, линейкада кыргыз бийи бийленип, комуз чертилип, 
манастан үзүндү жана дастан айтылды. Мектеп парламенти “Тил улуттун жан дүйнөсү”  
аттуу адабий кече коюшту. Кечеде Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү 
аткарышты. Класс жетекчилер “Кыргыз тили- кыргыз элинин улуттук тили”, “Тилим 
барда улутмун, тилим менен улукмун”, “Тилибиз-биздин дилибиз”, “23-сентябрь- день 
государственного языка”, “Государственный язык-мой язык” деген темаларда ачык тарбия
сааттарды өтүштү. Тарбия саатта кыргыз тилинин тарыхы, улуулугу айтылды. 
Жыйынтыгында окуучулар кыргыз тилин кадырлоого, барктоого, сыйлоого жана 
патриоттуулукка, эл жерин сүйүүгө тарбияланышты.

 Мугалимдер күнүнө карата  “Жаңы чакырыктар – жана бийиктиктер” деген темада
он күндүк декада болуп өттү.  

1-11-класстардын окуучуларынын катышуусунда -Куттуктоолор “телеграммалар/ 
открыткалар” конкурсу жарыяланып, окуучулар өзүлөрүнүн колунан жасалган 
открыткаларды жасап, эже-агайларды куттукташып, конкурска активдүү катышышты. 
Конкурстун жыйынтыгы 5-октябрда чыгарылып, эң мыкты открытка жасаган окуучуларга
кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды.   

“Мугалим-мектептин жүрөгү” деген темада класстык сааттар өтүлдү.  Ошондой эле
8-9-10-11-класстын окуучулары менен биргеликте мугалимдер, ардагер мугалимдер жана 
жергиликтүү кеңештин депутаттарынын катышуусунда тегерек стол өткөрүлдү.

9-11-класстын окуучуларына кыргыз тили жана адабияты мугалимдери  “Эгер мен 
Мугалим болсом...” деген темада эссе жаздырышты. 

1-7-класстын окуучуларынын арасында мектеп жана мугалимди даңазалаган 
ырлардын сынагы уюштурулду. Бул сынакка 1-а класстан Каныбекова Сонун, 2-а 
класстан Көчкөнов Билал, Осмонова Айдай, Борошова Нуркыз, 3-а класстан Токтогулова 
Баянсулуу,  4-а класстан Советбекова Алина, 5-а класстан Төлөгөнова Аяна, 5-б класстан 
Бапанов Алмаз, 5-в класстан Бакытбеков Нурдөөлөт, 6-а класстан Нурдинова Феруза,   6-б
класстан Сайбилова Аделя,                     7-класстан Осмонова Шоола, Борошов Нурэл, 
Абдырасулова Диана катышышты.  1-орунга 6-б класстын окуучусу  Сайбилова Аделя,  2-
а класстын окуучусу Көчкөнов Билал, 2-орунга 5-в класстын окуучусу Бакытбеков 
Нурдөөлөт, 3-орунга 5-б классынын  окуучусу Бапанов Алмаз  ээ болуп, грамота жана 
кызыктыруучу сыйлык менен сыйланышты. Катышкан окуучулардын видеололру 
фейсбук баракчага чыгарылды.                      9-11-класстын окуучулары менен бирдикте 
“Менин мугалимим” деген темада флешмоб уюштурулду. 5-октябрда өзүн-өзү башкаруу 
күнү деп жарыяланып, дублёрлор күнү өткөрүлдү.  8-9-класстын окуучулары 
Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалим” повестиндеги Дүйшөн менен Алтынайдын образын 



чагылдырган адабий музыкалуу композиция тартышты, 8-а класстын окуучулары тарткан 
видео эң мыкты деп табылып, фейсбук баракчага,  ютуб каналга  жарыяланды.   
https://youtu.be/h33zGxsXU8A

Октябрь айында кереметтүү алтын күз өткөрүлдү.  1-7-класстар класстык саат 
өтүштү. Окуучулар өз өнөрлөрүн тартуулашып, түрлүү тамактарды даярдашкан. 

  8-11-класстар КВН коюшту. КВНде төмөндөгү тапшырмалар берилди.                     
1) Саламдашуу, 2) жеке ыр, 3) Күзгү көрүнүш-мода, 4) бий , 5) Үйгө тапшырма-кыргыз 
даамы. Берилген тапшырмаларды жогорку деңгээлде аткарып 10-класстын “Береке” 
командасы баш байгеге ээ болду. Орун алган командалар грамоталар менен сыйланышты. 
https://youtu.be/gDWY2qJAX6Y
7-8-ноябрь “Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө” карата иш чаралар болуп өттү. Ар
бир класс жетекчи көргөзмөлүү кылып ачык тарбия сааттарды өтүштү.  9-А класска 
Абдыразакова Асел “Тарых жана ата бабаларды эскерүү” деген темада ачык сабак өттү. 
Сабакта ар бир окуучу видео даярдап келип, даярдап келген видеолорун жактап беришти. 
Сабакта окуучулар патриоттуулукка жана өз алдынча изденүүгө тарбияланышты. 
Мааметказиева Гүлзат 5-б класстарга “Ата-бабаларды эскерүү” деген темада ачык тарбия 
саат өттү. Сабакты  окуучуларга суроо берүү менен баштады, окуучулар ар бир суроого 
жооп беришти. Андан сырткары слайд көрсөтүлдү. Сабакта окуучулар патриоттуулукка 
тарбияланышты. Асейин кызы Санира  9-б класстарга  “Биз сыймыктанган баатырлар” 
деген темада ачык тарбия саат өттү. Сабакта кыргыздын чыгаан инсандары жөнүндө 
окуучулардан сурап, талкуулашты. Жыйынтыгында видео көрсөттү.  Көчөрбаева Гүланда 
5-а класстарга “Биздин тарых” деген темада ачык сабак өттү. Сабакта видео көрсөтүп, 
“Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү” боюнча маалымат берди. Окуучулар өз 
ойлорун айтып, түшүнбөгөн суроолорун беришти. Жыйынтыгында эли-жерин сүйүүгө 
тарбияланышты. 
Китепканачы Сабыралиева Махабат “Элибиздин тарыхы, ата-бабаларыбыздын элестери-
ыйык “ деген темада атайын бурч уюштурду жана окуучуларга өлкөнүн өнүгүүсүнө салым
кошкон көрүнүктүү  мамлекеттик ишмерлер тууралуу маалымат берди. 

3-маселе Бирикме жетекчилери жана насаатчылардын маалыматы.  Кружоктордун 
ишинин абалы  окуу бөлүмүнүн башчысы-Ч.Назаралиева-мектепте 2 жаш мугалим 
бар: Усупова педстажысы-1 жыл,Эшимбекова пед.стажысы- 1жыл.Булардын нассатчысы 
Абдыракманова, Бейшеева. Иш пландары түзүлүп, маалыматтар жазылган. Жаш 
мугалимден анкета алынган.
Бирикме жетекчилердин да иш планы түзүлуп, аткарган иштери боюнча маалыматтары 
жазылган. Иш пландары түзүлүп, маалыматтар жазылып, дубал гезиттер убагында чыгып 
турат .Айрым кружок жетекчилердин иштери быйылкы окуу жылында акча 
төлөнбөгөнүнө байланыштуу иштери солгун. География предмети боюнча кружок 
аткарылбайт.

4-маселе китепканачы М.Сабыралиева-№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы  
билим берүүчү  орто мектебиндеги          2022-2023-окуу жылындагы  окуучулардын  
окуу китептери менен  камсыз болушу тууралуу    маалымат.

Жалпы фонд:  6986
Көркөм адабият:  1218
Методикалык китеп:106
Жалпы окуу  куралдар: 5662

https://youtu.be/gDWY2qJAX6Y


Китепкананын  аткарылган    иштери  боюнча              маалымат.                                    
Август айы.

Август айында  иш план түзүлдү  жана   бекиттирилди.      Окуу   китептер таратылды  
жана  жаңы келген   окуу  куралдар  график түзүлүп таратылды.

Кеткен окуучулар такталып 15 окуучунун  окуу китептери китепканага 
кайтарылды.Мектепке  жаңы келген 6 окуучуга карточка түзүлүп окуу китептер берилди.  
Сентябрь  айы.                                                                                                                             
15-сентябрь Билим күнүнө карта дубал газета чыгарылды,лозунгдар жазылды.  Ижарага  
бериле турган турган китептер боюнча ата-энелер  жана класс жетекчи  менен  бирдикте 
чогулуш өтүлүп, ижара  китеби 5-6-класс класстарга 8 окуу китеп берилет тургандыгы  
айтылды.                                                                                                                                           
7-9-класстарга информатика , химия  жана физика китеби   ижара экендиги  айтылды жана
түшундүрүү иштери жүргүзүлүп келишим түзүлдү.

23-сентябрь -Мамлекеттик кыргыз тил күнүнө карата сатанаттуу линейка өтүлүдү

“Окуу керемет” долбоорунун
алкагында  бир беттүү китеп жасайбыз.
“Жомок бизде мейманда”  башталгыч  класстар арасында жомок окулуп окуган   
жомоктордун  каармандарын колго жасашты.
Октябрь  айы. 
Жылына берүүлүчү Д-10 отчёту  түзүлүп райондук метод  кабинетке электрондук вариант 
жана кагаз жүзүндо  тапшырылды
Ижарага берилген окуу китептер такталып,  5-9-класстарга делолор түзүлүп жалпы  185 
окуучу окуу китептерин  ижара  төлөп  алышат. 113 окуучу  100% менен ал эми жеңилдик 
алган 69 окуучу, 50% менен  3окуучу  экендиги такталды.





№ 4  Иманберди  уулу  Иса  атындагы  жалпы билим  берүүчү  орто мектебинин
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                                                                    ПРОТОКОЛУ   №1

Катышканы- 25                                                                                     Казарман  айылы

Катышпаганы-10                                                                                   29-сентябрь 2022-ж

Күн тартибинде каралуучу маселелер:

1.23-сентябрь мамлекеттик  тил күнүн белгилөө.                                                            
2.Предметтик олимпиадага жана ЖРТга даярдоочу мугалимдерди аныктоо жана 
жөндөмдүү окуучуларды тандоо, даярдоо.                                                                                
3.Жаш   мугалимдерге насаатчы мугалимдерди даярдоо.

§1.Угулду.1-маселе   боюнча  окуу  бөлүмүнүн  башчысы   Ч.Назаралиева
төмөндөгүдөй  сөз   сүйлөдү:  Саламатсыздарбы   урматуу   усулдук  бирикменин
жетекчилери жана мүчөлөрү   2022-2023-окуу жылынын 23-сентябрында мамлекеттик
тил  күнүнө   карата  иш  план  түзүлүп,  иш  пландын  негизинде  иштер  аткарылды.
23-сентябрь  күнү  ийрим  жетекчи  Көлбаева  Жазгүл  салтанаттуу  линейка  өткөрдү,
линейкада  кыргыз  бийи  бийленип,  комуз  чертилип,  манастан  үзүндү  жана  дастан
айтылды. Мектеп парламенти “Тил улуттун жан дүйнөсү”  аттуу адабий кече коюшту.
Кечеде Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү аткарышты.                                 

Класс  жетекчилер  “Кыргыз  тили-  кыргыз  элинин  улуттук  тили”,  “Тилим  барда
улутмун,  тилим  менен  улукмун”,  “Тилибиз-биздин  дилибиз”,  “23-сентябрь-  день
государственного  языка”,  “Государственный  язык-мой  язык”  деген  темаларда  ачык
тарбия сааттарды өтүштү.   Тарбия саатта кыргыз тилинин тарыхы, улуулугу айтылды.
12-сентябрда 6-класстарга  кыргыз тили жана адабияты мугалими  Г.Сатиева “Каада-
салт ырлары” деген темада ачык саат болду.Сабакта кыргыз элинин  салттары боюнча
слайд аркылуу түшүнүк берди.                     

Мектептин китепканачысы Сабыралиева Махабат “23-сентябрь-Мамлекеттик тил
күнү”  деген  темада  конфереция  өтүп  окуучуларга   23-сентябрь-Мамлекеттик  тил
күнүнүн түптөлүшү жөнүндө кеңири түшүнүк берип кетти. 

Сүрөт ийриминин жетекчиси Асейин кызы Санира “ Менин мекеним Кыргызстан”
деген  темада   сүрөт  көргөзмөсү  уюштуруп,  көргөзмөдө  ар  бир  окуучу  өзү  каалаган
боёктор  менен  сүрөт  тартып  катыша  алышты.  Тил  күнүнө  карата  уюштурулган  сүрөт
көргөзмөсүндө  6а-классынын  окуучусу  Нурдинова  Феруза  1-орунду  ээлесе,7-класстын
окуучулары  Арыстанова  Н,  Абдрасулова  Д.   2-орунду,  6а-класстын  окуучулары
Мааметова А,  Үмөтбекова С 3-орунду,  5-класстын окуучулары Насирдинова Д “Чебер
сүрөтчү”, Бейшекеева Амина “Кеменгер сүрөтчү”,  Нурдинов Э, Өмүрбеков Ч,Төлөгөнова
А, “Мыкты сүрөтчү” наамына ээ болушту.   

Жыйынтыгында  окуучулар  кыргыз  тилин  кадырлоого,  барктоого,  сыйлоого  жана
патриоттуулукка, эл жерин сүйүүгө тарбияланышты. 

2.Предметтик олимпиадага жана ЖРТга даярдоочу мугалимдерди аныктоо жана
жөндөмдүү окуучуларды тандоо, даярдоо.    Мектеп  ичинде олимпиада боюнча иш
планын түзүлүп, мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасы жөнүндөгү ЖОБО
менен мугалимдерге, окуучуларга жана ата-энелерге тааныштыруу иштери жүргүзүлдү. 
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                      Күн тартибинде каралуучу маселелер:                                                           

1.Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүн өркүндөтүү боюнча                                                 
2.”PISA-2025” окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоонун эл аралык 
программасын  ишке ашыруу
§1.Угулду.1-маселе Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүн өркүндөтүү боюнча                  
окуу бөлүмүнүн башчысы  Ч.Назаралиева  төмөндөгүдөй сөз  сүйлөдү:2022-2023-окуу 
жылында курстан өткөн мугалимдер төмөндөгүчө болду:
              2022-2023-окуу жылына карата курстан өткөн педагогдор                                                                                                           

№ Педагогдун аты-жөнү Качан 
өткөн 

кайда курстан
өткөн

  предмети

1 Кыдыкова Роза Турсуналиевна 23.09.2022 РПККЖИ Диндердин онүгүү тарыхы
2 Каныбек кызжы Айгөкүл 04.11.2022 РПККЖИ Пиза боюнча
3 Шайыкова Гүлзада Асановна 28.10.2022 РПККЖИ Пиза боюнча
4 Назаралиева Чолпон Жумабаевна 28.10.2022 РПККЖИ Пиза боюнча
5 Көлбаева Жазгүл 28.10.2022 РПККЖИ Пиза боюнча
6 Эшимбекова Бегимай Эшимбековна 28.10.2022 РПККЖИ Пиза боюнча
7 Эдилбек кызы Жылдыз 28.10.2022 РПККЖИ Пиза боюнча
8 Шайыкова Гүлзада Асановна 16.11.2022 ЧИО Кыргыз тил жана адабияты
9 Шайнаева Гүлжамал 16.11.2022 ЧИО Кыргыз тил жана адабияты
10 Көлбаева Жазгүл Рысбековна 16.11.2022 ЧИО Кыргыз тил жана адабияты
11 Сатиева Гүлзат Садырбековна 16.11.2022 ЧИО Кыргыз тил жана адабияты
12 Бейшеева Зарина Койчуевна 16.11.2022 ЧИО информатика
13 Жунусова Салийка 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
14 Усупова Акылжан 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
15 Насирдинова Нелли Калыевна 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
16 Аязова Саида 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
17 Жумагулова Лира 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
18 Эсенгулова Калбүбү  Кеңешбековна 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
19 Нарынбек кызы Мээрим 16.11.2022 ЧИО Башталгыч класс
20 Акматов  Жумабай Кыдыршаевич 18.11.2022 ЧИО Дене тарбия
21 Буйлашов Түгөлбай 18.11.2022 ЧИО Дене тарбия
22 Мааметказиева Гүлзат 18.11.2022 ЧИО физика
23 Мааткеримов Урмат Базылович 14.11.2022 РПККЖИ география

                            2.”PISA-2025” окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоонун эл 
аралык программасын  ишке ашыруу боюнча Мугалимдерге “PISA-2025” 
окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин  баалоонун эл аралык программасы боюнча 
маалымат берилип түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мектептин актовый залында семинар-
тренинг өтүлдү. Окуучуларга “PISA-2025” окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин  
баалоонун эл аралык программасы боюнча маалымат берилип түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлүп, залга бурч уюштурулуп,тактага “PISA-2025”боюнча маалыматтар илинди .     
“PISA-2025” эл аралык изилдөөсүнө катышууга даярдоо боюнча Координациялык 
кеңешменин курамын түзүлүп бекитилди.  Предметтик мугалимдер окуучуларды                
“PISA-2025”ге  даярдоо үчүн окуу материалдардан тесттерди даярдоо тапшырмалары 





№ 4  Иманберди  уулу  Иса  атындагы  жалпы билим  берүүчү  орто мектебинин          
2022/2023-окуу жылында  усулдук  бирикменин

                                                                    ПРОТОКОЛУ   №3

Катышканы- 23                                                                                    Казарман  айылы

Катышпаганы- 8                                                                                   24-ноябрь 2022-ж

                      Күн тартибинде каралуучу маселелер:                                                           

1.Мектептеги предметтик олимпиаданы өткөрүү

2.3-11-класстардын билим сапатын текшерүү жана анализдөө (жат жазуу,текшерүү 
иш)

§1.Угулду.1-маселе Мектептеги предметтик олимпиаданы олимпиаданы өткөрүү         
окуу бөлүмүнүн башчысы  Ч.Назаралиева 2022-2023-окуу жылында  2021-2022-окуу 
жылынын  28-29- ноябрында мектепте 9-10-11-класстар арасында предметтик олимпиада 
өткөрүлүп, жыйынтыгы  чыгарылды.  Жалпы   10 предметтен  50   окуучу катышты.           
Ар бир предмет боюнча олимпиаданын   жыйынтыгы  менен женүүчүлөр аныкталды. 
Олимпиаданын ІІ туруна 25  окуучу сунушталды.                                                                      
Райондук денгээлде өтүлүүчү олимпиадага бара турган  окуучулар такталып, тизмеси 
жазылды.(тиркеме тиркелет). Райондук деңгээлде  өткөрүлүүчү  предметтик  олимпиадага 
бара  турган  окуучуларды  предметтик мугалимдер райондук олимпиаданын II туру 
башталганга чейин  олимпиадага даярдай берели.                                                                       
Райондо өткөрүлгөн олимпиадада окуучуларды  орунга жетиштирип,  олимпиаданын  III 
туруна катышып  орунга жетишкенге аракет  кылалы.                                               
Б.Эшимбекова: Колубуздан келишинче олимпиадага  даярдык  көрүп, даярданып 
жатабыз тесттик  китептер  менен да кошумча адабияттарды СЕКОМдун , Нованын 
китептеринен алып жатабыз.                                                                                                          
А.Качыкеева: Мен дагы райондук олимпиадага окуучуларды даярдап жатам. Тесттик 
китептер, компас, НЦТ тесттер жана кошумча китептер менен даярдык көрүп жатабыз. 

2. 3-11-класстардын билим сапатын текшерүү жана анализдөө (жат жазуу,текшерүү 
иш) боюнча төмөндөгүчө болду
2-а класста жалпы 21 окуучу окуйт, класс жетекчиси Насирдинова Нелли.
Адабий окуудан 8 окуучу шар, 8 окуучу муун шар, 3 окуучу муун, 1 окуучу окуй албат.
2-б класста жалпы 13 окуучу окуйт, класс жетекчиси Усупова Акылжан.
Адабий окуудан 1 окуучу шар,  6 окуучу муун шар, 4 окуучу муун, 2 окуучу окуй албайт.
3-а класста жалпы 17 окуучу, класс жетекчиси Аязова  Саида.
Кыргыз тил сабагынан жат жазуудан 6 окуучу “5”, 3 окуучу “4”, 6 окуучу “3”, 2 окуучу 
“2” алып, билим сапаты 53%, өздөштүрүүсү 88% болду.
Математика сабагынан текшерүү иштен 4 окуучу “5”, 5 окуучу “4”, 8 окуучу “3” алып, 
билим сапаты 53%, өздөштүрүүсү 100% болду. 
Адабий  окуудан 6 окуучу шар, 7 окуучу муун шар, 2 окуучу муун, 1 окуучу окуй албайт.
3-б класста жалпы 17 окуучу окуйт, класс жетекчиси Бейшеева Зарина
Орус  тил сабагынан жат жазуудан 6 окуучу “5”, 2 окуучу “4”, 3 окуучу “3”, 3 окуучу “2” 
алып, билим сапаты  57 %, өздөштүрүүсү 80% болду.
Математиа сабагынан 3 окуучу “5”, 6 окуучу “4”,  4 окуучу “3”, 1 окуучу “2” алып, билим 
сапаты  64%, өздөштүрүүсү 93% болду.
Адабий окуудан  13 окуучу шар, 3 окуучу муун шар, 1 окуучу муун. 
4-а класста жалпы 21 окуучу окуйт, класс жетекчиси Жунусова Салийка
Кыргыз тил сабагынан жат жазуудан 5 окуучу “5”, 5 окуучу “4”, 8 окуучу “3”, 3 окуучу 
“2” алып, билим сапаты  48%, өздөштүрүүсү 86% болду.



Математиа сабагынан 5 окуучу “5”, 5 окуучу “4”,  7 окуучу “3”, 2 окуучу “2” алып, билим 
сапаты  53%, өздөштүрүүсү 90% болду.
Адабий окуудан  13 окуучу шар, 4 окуучу муун шар, 1 окуучу муун. 
4-б класста жалпы 14 окуучу окуйт, класс жетекчиси Кадырберди кызы Жазгүл
Орус тил сабагынан жат жазуудан 4 окуучу “4”, 1 окуучу “3”, 6 окуучу “2”алып, билим 
сапаты  36%, өздөштүрүүсү 50% болду.
Математиа сабагынан 2 окуучу “5”, 4 окуучу “4”,  5 окуучу “3”, 3 окуучу “2” алып, билим 
сапаты  43%, өздөштүрүүсү 79% болду.
Адабий окуудан  9 окуучу шар, 2 окуучу муун шар.
5-а класста 19 окуучу окуйт, класс жетекчиси Көчөрбаева Гүланда
Математика сабагынан 1 окуучу “5”, 6 окуучу “4”,  7 окуучу “3”, 3 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 41%, өздөштүрүүсү 83% болду.
Кыргыз тил сабагынан 3 окуучу “5”, 9 окуучу “4”, 7 окуучу “3” алып, билим сапаты 63%, 
өздөштүрүүсү 100% болду.
5-б класста 14 окуучу окуйт, класс жетекчиси Мааметкаиева Гүлзат
Математика сабагынан 2 окуучу “5”, 4 окуучу “4”,  6 окуучу “3”, 1 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 46%, өздөштүрүүсү 92% болду.
Кыргыз тил сабагынан 1 окуучу “5”, 6 окуучу “4”, 5 окуучу “3”, 2 окуучу “2” алып, билим 
сапаты 50%, өздөштүрүүсү 86% болду.
5-в класста 16 окуучу окуйт, класс жетекчиси Эшимбекова Беимай
Математика сабагынан  9 окуучу “5”, 3 окуучу “4”,  2 окуучу “3” алып, билим сапаты 75%,
өздөштүрүүсү 100% болду.
Орус тил сабагынан 5 окуучу “5”, 3 окуучу “4”, 6 окуучу “3” алып, билим сапаты 50%, 
өздөштүрүүсү 100% болду.
6-а класста 21 окуучу окуйт, класс жетекчиси Кыдыкова Роза
Математика сабагынан  2 окуучу “5”, 8 окуучу “4”,  8 окуучу “3”, 2 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 50%, өздөштүрүүсү 90% болду.
Кыргыз тил сабагынан 7 окуучу “5”,  6 окуучу “4”, 4 окуучу “3” , 1 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 62%, өздөштүрүүсү 95% болду.
6-б класста 18 окуучу окуйт, класс жетекчиси Бактыгулова Нурсулуу
Математика сабагынан  2 окуучу “5”, 4 окуучу “4”,  8 окуучу “3”, 1 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 40%, өздөштүрүүсү 94% болду.
Орус тил сабагынан 4 окуучу “5”, 2 окуучу “4”, 9 окуучу “3”, 2 окуучу “2” алып, билим 
сапаты 35%, өздөштүрүүсү 89% болду.
7- класста 28 окуучу окуйт, класс жетекчиси Абдыракманова Базаркүл
Математика сабагынан  8 окуучу “5”, 5 окуучу “4”,  11 окуучу “3” алып, билим сапаты 
46%, өздөштүрүүсү 100% болду.
Кыргыз тил сабагынан 11 окуучу “5”,  2 окуучу “4”, 5 окуучу “3” , 4 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 56%, өздөштүрүүсү 83% болду.
8-а класста 16 окуучу окуйт, класс жетекчиси Жумабек кызы Жаннат
Математика сабагынан  7 окуучу “4”,  7 окуучу “3” алып, билим сапаты 50%, 
өздөштүрүүсү 100% болду.
Кыргыз тил сабагынан 4 окуучу “5”,  7 окуучу “4”, 4 окуучу “3” , 1 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 68%, өздөштүрүүсү 94% болду.
8-б класста 15 окуучу окуйт, класс жетекчиси Көлбаева Жазгүл
Математика сабагынан  4 окуучу “5”, 3 окуучу “4”,  3 окуучу “3” алып, билим сапаты 58%,
өздөштүрүүсү 100% болду.
Кыргыз тил сабагынан 7 окуучу “5”,  3 окуучу “4”, 1 окуучу “3” , 1 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 66 өздөштүрүүсү 94% болду.
6-а класста 20 окуучу окуйт, класс жетекчиси Абдыразакова Асел
Математика сабагынан  1 окуучу “5”, 5 окуучу “4”,  10 окуучу “3”, 2 окуучу “2” алып, 
билим сапаты 33%, өздөштүрүүсү 89% болду.








	

