2-тиркеме
КРнын ББжИМдин
буйругу
28 декабря 2020 г №1097/1
№1 форма
Календардык-тематикалык план
Предмет _____________________

1.
2.
3.
4.
5.

Эскертүү

Жабдылышы

Өтүлө турган
убактысы

К/№

План боюнча
көрсөтүлгөн
убактысы

№

Теманын аталышы

Сааттардын
саны

Класс _____________________

№2 форма
Сабактын план-конспектиси
__ КЛАСС
Предмет:
Сабактын темасы :
Сабактын тиби :
Колдонулган методдор:
Сабактын жабдылышы:
№
1.
2.
3.

Максаты:
Билим берүүчүлүк
Өнүктүрүүчүлүк
Тарбия берүүчүлүк

Сабактын журүшү :

1

2
3
4
5
6
7
8

Мугалимдин
ишмердүүлүгү

Окуучунун
ишмердүулүгү

Предметтик (ПК)

Сабактын этабы
№
(убактысы)

Негизги (НК)

Компетентт
үүлүк

Баалоо
(калыптан
дыруучу
баалоонун
ыкмасы)
эскертүү

Уюштуруу:
1.1.Саламдашуу
1.2.Шыктандыруу
Үй тапшырмасын
текшерүү
Жаңы теманы
түшүндүрүү
Практикалык иш
Бышыктоо
Баалоо
Үй тапшырмасы
Жыйынтыктоо
рефлексия

Эскертүү: Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр Кыргыз Республикасында
жалпы мектептик билимдин Мамлекеттик билим берүү стандартында (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы №403 токтому менен
бекитилген) жана предметтик стандарттарда берилген.

№3 форма
Предмет боюнча билим сапаты жана окуучулардын
жетишкендиктери тууралуу отчет

№

Предмет

Окуучунун
саны

«5»

«4»

Билим
сапаты
% м-н

«3»

«2»

Жетишүүсү
% м-н

Эскертүү

1.
2.
3.

№4 форма
Сабакта техникалык коопсуздукту сактоо боюнча документация
(техникалык коопсуздук боюнча журналдар)
1. Сабакта техникалык коопсуздук боюнча эрежелер
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Сабакта техникалык каражаттарды туура колдонууну өнүктүрүү боюнча иш-чаралар
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

№5 форма

Жалпы республикалык тестирлөонүн, мамлекеттик аттестациялоонун
жыйынтыгынын, мектеп олимпиадаларынын жана конкурстардын
катышуучулары тууралуу

1.
2.
3.
4.
Жалпы
саны

ЖРТ

Өзгөчөлөнгөн
аттестат

Республикалык

Шаардык

Райондук

Мектеп

Конкурстун
катышуучусу

Республикалык

Шаардык

Райондук

Мектеп

Олимпадага
катышуучу

№

Класс

маалымат

№6 форма
Окуучулардын сабакта жетишкендиктери жана катышуусу, которулуусу
боюнча отчету

№
1.
2.

Орто балл

Жетишүүсү

Билим сапаты

3.

Окуучулардын
аты-жөнү

№7 форма
Окуучуга мүнөздомө
1.Окуучунун аты жөнү

_______________________________________________________

2. Окуучунун өзүн алып жүрүүсү________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Классташтары менен болгон мамилеси ________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Сабакка карата болгон жөндөмү жана жоопкерчилиги.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Кызыккан предметтери
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Сабакты кабыл алуусу ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Окуучунун эмгекке карата жеке инсан катары мамилеси __________________________
____________________________________________________________________________
8. Коомдук иштерге катышуусу_________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Мугалимдин окуучуга берген баасы __________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Класс жетекчинин колу:
Директордун колу:

№8 форма
Тарбия иштери боюнча отчет
Тарбия иштери боюнча жылдык анализ. ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Мектептеги жана класстан тышкаркы иштер, класстык сааттар боюнча кыскача отчет.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Класс жетекчинин ата-энелер менен алып барган иштери.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

№9 форма
Класстын социалдык паспорту
Класс ____________________________________________
Класс жетекчи ___________________________________
Окуучулардын саны ________________
Кыз _____________ эркек____________
Кайсы багытта окуйт? _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Класстын уюштуруу иштери (окуу сектору, маданий сектор, тазалык сектору ж.б.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Класстагы окуучулардын ата-энелери жөнүндө маалымат:

№

Окуучунун
аты-жөнү

Ата-энесинин
аты-жөнү
(мыйзамдуу
өкүл)

Ата-эненин
иштеген
жери
маалымат

Жашаган
дареги

АтаЭлектро энелер
ндук
комитети
почтасы
нин
мүчөсү

1.
2.
3.
4.

Асырап алган

Жетим

Толук эмес үйбүлө

Ата-энеси
мүмкүнчүлүгү
чектелген

Аз
камсыздалган
үй-бүлө

Көп балалуу
үй-бүлө

Ата-энеси
мигрант

Ата-энеси
менен жашайт

№

Окуучунун
аты-жөнү

Класстын окуучуларынын социалдык абалы:

1.
2.
3.
4.
Окуучунун социалдык жүрүм-туруму:
Сабакта
жетишүүсү
№ Аты-жөнү
начар
окуучулар

Сабактан
көп
калган
окуучу

Себепсиз
сабак
калтырган
окуучу

Мүнөзү
оор
окуучу

Балдар
инспекциясы
нда учетто
турган
окуучу

1.
2.
3.
4.
Эскертүү: Социалдык педагог толук маалымат алыш үчүн өзүнчө журнал ачса
болот.

№10 форма
Социалдык педагогдун иш планы

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Жылдык
жыйынтык:

Иштин аткарылышы
жɵнүндɵ белги

Ата-энелер менен иш жүргүзүү

Оор мүнɵздɵгү
окуучулар менен иш алып баруу

Ар бир класстын социалдык
паспортторун толтуруу

Ар бир класстын үй-бүлѳлѳрүнүн
контингентин билүү жана анализдɵɵ

Ар бир класстын социалдык абалы
боюнча толук маалыматтарды
чогултуу

Класс жетекчилер менен иш алып
баруу. Ар бир ай сайын
жыйынтыгын чыгаруу

Аткаруу мɵɵнɵтү

1.Социалдык педагогдун ишинин
максаты_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.Социалдык педагогдун функциясы
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№11 форма
Иш планды аткаруу боюнча отчет
Мектепте канча класс комплект ____________
Мектепте бардыгы канча окуучу_____________
Башталгыч класстарда канча окуучу________________
Ортоӊку баскычта канча окуучу_________________________
Жогорку класста канча окуучу_____________________________
Таблица №1.

Атасы же энеси
майып

Мүмкүнчүлүгү
чектелген
б/к окуйт

Асырап
алган

Ата-энеси
чет ɵлкɵдɵ

Жарым
жарты-лай
жетим

Тоголок
жетим

Бирɵɵ-нүн
колунда
жашайт

Ата-энеси
менен жашайт

Окуучунун
аты, жɵнү

Класс

Иш планды аткаруу боюнча жылдык отчет:

Квартирада
жашайт

Хиджаб
кийген үйбүлɵ
Атасы 7апрель
окуясына
катышкан

Атасы
Афганец

Ата-энеси
пенсионер

Мечитке
барган
окуучу

Аз камсыз
үй-бүлɵ

Көп
балалуу
үй-бүлɵ

Окуучунун
аты, жɵнү

Класс

Таблица №2.

Эскертүү: №7 жана №9 формадагы 3 пункт кайталанат, аларды класс жетекчи менен
социалдык педагог бирге толтурушат.

№12 форма

Медкароодон
өткөрүү

Сабакка
көмөк
көрсөтүү

Жекече
аӊгемелешүү

Дареги

Алдын алуу иштери боюнча маалымат топтоо
Ким менен
жашайт

Окуучунун атыжөнү

№

Класс

Кароосуз калган окуучуларды алдын алуу боюнча отчет

1.
2.
3.
4.

№13 форма
Социалдык маалыматтар банкы
1. Класстын социалдык паспорту
2. Класстын окуучуларынын социалдык абалы
3. Класстын социалдык жүрүм-туруму
4. Соцпедагогдун иш планы
5. Соц педагогдын жылдык отчету
6. Алдын алуу иштеринин абалы
7. Окуучулардын жана алардын ата-энелеринин социалдык-педагогикалык
картасы
8. Ата-энелерди сурамжылоонун жыйынтыгы
9. Анкета (окуучулар) жана анын жыйынтыгы

№14 форма
Класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы тарбиялык иштердин иш
планы
Эскертүү: тарбия иштери боюнча таблица үлгү катары берилди.
Айлар

Тарбиялык иштер
- Окуучулардын өмүрүн, ден соолугун, өрт коопсуздугун болтурбоо, жолдо
жүрүүнүн техникалык коопсуздук эрежелери боюнча класстык сааттар.

Сентябрь

-1-4 класстардын окуучуларына ысык тамак уюштуруу;
- окуучулардын өзүн-өзү башкаруу парламентин уюштуруу;
- окуучулардын социалдык абалы боюнча мониторинг түзүү;
-5-класстардын окуучуларын гимназияга кабыл алуу;
- Ата-энелер чогулуштарын класстар боюнча өткөрүү
- Субботникти уюштуруу

Октябрь

- Жолдо жүрүү эрежесин сактоо.
1-7 класстар
- “Сүйүктүү китебим” проектиси
1-4 класс
- Тарбиялык иштердин абалы, тартип бузуучулукка карата иш чаралар
- Мектептин ички жана ИДН дин учетунда турган окуучулар менен иш
алып баруу
- Окуучулар үчүн линейка.

Ноябрь

-Адам укугу боюнча класстык сааттар (Балдар укугунун Конвенциясы
боюнча).
-Ата-энелер чогулушу
-"Мектептик рэкетке-биз каршыбыз".
-"Тамеки чегуу,СПИД-ге каршы" темасында иш чаралар

Декабрь

-“Тобокелчилик” тобундагы окуучулар менен иш алып баруу.
-“Креативдүү проекттик технология” кружоктун презентациясы.
-“Жугуштуу оорулардын алдын алуу” класстык сааттар.
-“Эң мыкты” окуучу конкурсун өткөрүү.
- “Жаңы жылга даярдык”
1-4 класстар, 5-7 класстар, 8-11класстар.

Январь

-Окуучуларга ысык тамактын уюштурулушунун абалы, санитардык
норманын аткарылышы.
-Медициналык кароонун жыйынтыгы боюнча класстык журналдын
толтурулушу.
-Окуучулар парламенти менен иш алып баруу жана тарбиялык иштерди
күчөтүү;
-Тартипсиз окуучулардын ата-энелери менен байланышты
санариптештирүү жолу менен жандандыруу.

Февраль

- Ата-энелер комитети менен иш алып баруу.
-Кароосуз жана жетим калган окуучуларга жардам берүү иш чаралары.
–Чыгармачыл окуучулардын презентациясы (5-11-кл.).

-Улуу Ата Мекендик согушуна карата уюштуруу иштери (согуштун
ардагерлери менен жолугушуу).
-5 жана 8-класстардын окуучулары менен тарбиялык иштерди жүргүзүү.

Март

Апрель

Май

-Класстык сааттар:
-"Алтын апам ардагым",
-"Сүйүктүү мугалим"ж.б. темада.
- 8-март күнүнө карата иш чаралар.
-"Ак калпак" күнүнө карата видеоролик (класс аралык).
-"Нооруз" майрамы.
-Мектептин деңгээлинде иш чара: "Кыргыз элинин каада-салттарын
колдонууга карата тарбия-таалим.
-“Мен сүйгөн кесип” аттуу дебат уюштуруу (кесип тандоого багытталган
иш- чаралар).
-Класстык саат: ”Космонавттар”күнү.
-Күндөлүктөрдүн абалы (1-4-кл.5-7-кл, 8-9-кл.)
-Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш чаралар.
-Презентация: Кружоктор, элективдик, долбоордук иштер ж.б.
-Алиппе майрамы 1-класстар.
-Ата-энелер чогулушу 1-11класс.
-9-май Жеңиш майрамына карата класс аралык дебат сабактары.
- Ата Мекенди коргоо күнүнө карата сүрөт, эссе, көркөм өнөр, ыр ж.б.
ушул сыяктуу чыгармачылыктарды уюштуруу.
- Китепканага окуу китептерин өткөрүү.
-“Акыркы коңгуроо”.
- Класс жектекчилердин отчету.
- Ата-энелер чогулушу 1-11- класстар.

Форма №15

Долбоордук иш

Конкурс

КВН

Фестиваль

Факульт.
курс

Ийрим

Класстан тышкаркы иш чаралардын аткарылышы

Салттуу иш
чаралар,
экскурсия
ж.б.

Мектептин иш чаралары

Аткарылган иштер боюнча отчёт

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Жыйынтык

Форма №16
Класс жетекчилер өткөргөн отурумдардын протоколу
Катышкандар: _____________________
Күнү, убактысы: _____________________
Күн тартиби:
_____________________
Каралуучу маселе: _____________________
Жарыш сɵздɵр: _____________________
Талкуу: _____________________
Талкуунун жыйынтыгы: _____________________
Отурумдун чечими: _____________________
Мекеменин директорунун колу жана мөөрү: _____________________

Форма №17
Класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы иштерди уюштуруучунун
журналы
1. Окуу программасы, календардык план
2. Өз ара усулдук жардам
3. Тажрыйба алмашуу
4. Алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу
5. Окуучулардын түрдүү ийримдерге, секцияларга тартылуусу
6. Ата-энелерди жана коомчулукту («Ачык эшик» күнүн ɵткɵрүү ж.б.) тартуу
7. Окуучулардын интеллектуалдык деӊгээлин кɵтɵрүүгɵ карата иштер

