
Фрунзе № 1
«Бекитемин» 

нин директору 
|ф1ырбашева Н.А.

айлар № Аткарылуучу иштер жооптуулар
1- КЕЦЕШМЕ

сентябрь 1. КРнын жалпы билим беруу мекемелеринин 2022- УБнин жет.
2023 -окуу жылына карата окуу пландарына кирген
езгеруулер жана Билим беруунун стандарттары
менен мугалимдерди тааныштыруу. Мектеп
Мамлекеттик стандарт жана компетенттуулук, анын администрациясы

2. аткарылышы женунде усулдук окуу жана жаны окуу
жылынын иш планы жана календардык тематикалык
пландарды тузуу, даярдоо, бекитуу.
23- сентябрь Мамлекеттик тил кунуне жана декада УБнин жет.
да етулуучу иш- чаралардын планын тузуу графигин мугалимдери.

3. талкуулоо жана еткеруу. «Эл деолету -  эне
тил» карата салтанаттуу иш- чара
Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы-

4. «Манас»эпосунун училтигин («Манас», «Семетей» ,
«Сейтек» эпосторун ) ар тараптан изилдее жана

5. поплярдаштыруу боюнча «Жаш манасчылар» УБнин жет.
сынагы мектеп ичинде иш -чара еткеруу мугалимдери
Корком окуу сынагы 5-11 кл .
“Эне тилсиз тааныр белем жеримди, УБнин жет.
Эне тилсиз тааныр белем элимди” мугалимдери
Мыкты баяндамачы «Кыргыз тилинин кунгей, 10-11 класстар

6. тескейи» аралык
Ачык сабактарын беруу .

7. Жыл ичинде тажрыйбалуу, жанычыл
мугалимдердин иштерин жайылтуу.( жаш
мугалимдер бош убактыларында сабактарга
катышуу)

октябрь 1. УБнин мугалимдери ачык сабактарын еткерушет. УБнин жет.
Тажрыйба алмашышат. мугалимдери

2. 5- класстын окуучуларынын дептерлерин текшеруу.
Окуучулардын сабаттуулугу, коллиграфиясынын

оJ. абалдары
Доклад «Окуучулардын ездештуруусун децгээлдик Назарова А.К
тесттер, текшеруу жана баапоо технологиялары»

2- КЕЦЕШМЕ
ноябрь 1. 1- чейректин жыйынтыгы (мониторинг) талкуулоо УБнин жет.

Зээндуу, таланттуу жана айрым сабактардан
2. жетишпеген окуусу начар окуучулар менен иштее УБнин мугалимдери

жана иш алып баруу.
Доклад «Керкем чыгармалардын кеп маданияттын Мурсабекова Г

3. естуруудегу таасири »

Мектеп ичинде 9-10-11 класс аралык предметтик
*- 4. олимпиага еткеруу, жыйынтыгы.
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(мыктысын тандоо)
декабрь 1.

2.
3.

12 -  декабрь Адабият жана 4- декабрь «Манас» 
кунуне карата иш -чараларды уюштуруу. 
Райондук «Манас таануу» интеллектуалдык 

таймаштарга даярдоо катышуу 
Окуучулардын адабиятка болгон 

чыгармачылыктарын. Кызыгууларын артыруу 
Райондук олимпиадага даярдоо жана катышуу. 
Кыргыз тили жана адабият сабактарынын билим 
сапаттарын текшеруу. Окуучулардын 
жетишуусун аныктоо.

УБнин мугалимдери

Айлар № Аткарылуучу иштер жооитуулар
3- КЕЦЕШМЕ

Январь 1.

2.
3.

4.

2- жарым жылдык боюнча УБнин чогулушун еткеруу.
Райондук конкурстарга катышуу

9-10-11 кл жазуу дептерлерин ез ара текшеруу.
Окуучулардын сабаттуулугу, коллиграфиясынын
абалдары
Доклад «Тексттин мунездуу белгилери аркылуу 
окуучулардын суйлее -жазуу маданияттын 
©ркундетуу»

УБнин
мугалимдери

Жусупова Ш.
Февраль 1.

2.
3.

«Жылдын мыкты кыргыз тилчиси» конкурсун еткеруу. 
А) Сабактарга анализ беруу.
Б)тажрыйба алмашуу

Окуу программасынын аткарылышын текшеруу 21 - 
февраль Дуйнелук эне тил кунуне карата ар кандай 
чыгармачыл иш -чараларды уюштуруу

УБнин
мугалимдери

Март 1.

2.
3.

5-март «Ак калиак» кунуне карата ачык сабактардан 
беруу.
« Нооруз» майрамын еткерууге даярдык 
3-чейректин жыйынтыгы мониторинг 
талкуулоо.(салыштыруу анализи)

УБнин
мугалимдери
жана
башталгыч
класс

4-КЕЦЕШМЕ
Апрель 1.

2.
3.

4.

5-10 кл етулген материалдарды кайталоону уюштуруу 
Кыргыз адабият сабактарынын берилиши. Жазуу 

иштеринин абалы, дил баян, баяндамалар.
9-11кл окуучуларды жалиы мамлекеттик экзаменге 
жана НЦТтестке даярдоо.
Мамлекеттик экзаменге материалдарды даярдоо. 
Консультациялардын графигин коюу

УБнин жет. 
Мугалимдери

Май
Июнь

1,
2.

3.
4.
5.

УБнин жыйынтыктоочу чогулушу.
УБнин ишине анализ жургузуу жана кийинки окуу 
жылына карата сунуш -пикирлерди талкуулоо. 
УБнин 2022-2023 - окуу жылынын анализи. 
Мамлекеттик экзамендин жыйынтыгын чыгаруу. 
Жацы окуу жылына карата УБнин планынын 
максаттарын тузуу.

УБнин жет. 

УБнин жет.
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