
Ж.Садыков атындагы №84 орто мектебиндеги кыргыз тили жана 

адабият сабагы боюнча усулдук бирикменин отчет-анализи 

 Мектептин Усулдук Бирикмелер арасында жалпы иш алып баруу 

темасы: «Мугалимдер окутуунун жана тарбиялоонун жаңы 

технологияларын үйрөнүп, аларды колдонуу менен окуучулардын 

билим деңгээлин көтөрүү» 

 Кыргыз тили жана адабияты бирикмесинин иштеп жаткан 

проблемалык темасы: “Кыргыз тили жана адабияты сабагында окутуунун 

интерактивдүү ыкмаларын колдонуу аркылуу окуучуларды кыргыз 

тилинде сабаттуу, маданияттуу сүйлөй жана жаза билүүгө, ошондой эле 

алган билимин турмушта пайдаланып, өз оюн эркин, көркөм айтууга 

багыт берүү” 

  Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин мугалимдерине 

төмөндөгүдөй максаттар жана милдеттер коюлган: 

Максаттары: 

 Окуучуларды өз ара бири-бири менен маалымат алышып, баарлашууга 

коюлган милдеттерди чечүү үчүн жамаатта, командада, топтордо өз ара 

мамилелешүүнүн ыкмаларына, өзүнүң көз карашын далилдей алууга 

багыт берүү. 

 Туура, сабаттуу, логикалуу жана билүү маданиятына үйрөтүү менен 

жаза билүүдө жана пикир алышууда өзүнүн жеке стилин,манерасын, 

көз карашынын, өзүнүн жекече ойлорун жана тажрыйбаларын 

урматтоосун өнүктүрүү. 

 Дүйнөнү таанып-билүү менен турмушка  болгон туура көз караштарын 

калыптандыруу. 

 Интерактивдүү ыкмаларды пайдалануу менен окуп-үйрөнүүгө атайын 

ыңгайлуу педагогикалык шарттарды түзүү.  

Милдеттери: 



 Усулдук бирикменин жыйналыштарын өткөрүү 

 Инновациялык технологияларды өздөштүрүү 

 Өз билимдерин жогорулатуу 

 Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга негиз болгон тесттерди түзүү 

 Предметтик олимпиадаларды өткөрүү 

 Окуу-тарбия процессин уюштуруу 

Жалпы билим берүүчү орто мектептерде кыргыз тили негизги 

предметтердин бири болуп саналат. Баланын инсан катары калыптанышына 

жана акыл-сезиминин өнүгүшүнө жалпы орто билим берүү системасындагы 

гуманитардык предметтердин ичинен педагогикалык функциясы боюнча эне 

тилине өзгөчө роль таандык. Кыргыз тили предмети жалаң эле эне тилин 

үйрөнүүнүн гана эмес, башка бардык окуу предметтерин өздөштүрүүнүн да 

негизи. Анткени алардын баардыгынын түпкү пайдубалында тил жатат. 

Мектептерде кыргыз тилин окутуунун билим жана тарбия берүүчүлүк 

мааниси коомдун социалдык талабы менен аныкталат.Мектепте тилди 

үйрөнүү-окуучуларды турмушка, коомдук өндүрүштүк, эмгектик, адеп-

ахлактык ишмердикке үйрөнүүнүн куралы. 

 Карым-катыш каражаты болгон тилди пайдалануу менен бала тилдик 

жамааттын мүчөсү катары калыптанат. Тил аркылуу анын дүйнөгө, айлана-

чөйрөгө болгон көз карашы өнүгөт. Ата-бабалардын рухий тажрыйбасын, 

кыргыз элинин улуттук маданиятын жана дүйнөнүн асыл нарктарын үйрөнүп 

өзүн курчап турган дүйнөнү жана өзүн-өзү таанып билет. 

Кыргыз тили сабактарынан ээ болуучу негизги компетенттүүлүктөр 

      Тилдик компетенттүүлүктөр: эне тилинде жазуу маданиятына ээ 

болуусу, тилдин фонетикалык системасы, лексикалык составы, синтаксистик 

табияты, морфологиялык түркүмдөрү, орфографиялык принциптери, 

пунктуациялык эрежелери жөнүндөгү тилдик компетенттүүлүккө ээ болуусу;                                

      Коммуникативдик компетенттүүлүктөр: теориялык билимдерин жазуу 

жана сүйлөө ишмердүүлүгүндө, кептин баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү 



типтерине ылайык оозеки-жазуу түрүндө текст түзө билүгдө, тексттин ар 

кандай стилдерине ылайык иш жүргүзө билүгдө, иш кагаздарын түзүүдө, кеп 

маданиятына ээ болууда, баяндама жана дил баяндарды сабаттуу жаза 

билүүдө, жат жазууларды  катасыз жазуу ишмердүглүгүнө жетитүрүүдө 

окуунун практикалык-коммуникативдик компетенттүүлүктөрүнө ээ болуусу. 

  Лингвоэтномаданий компетенттүүлүктөр: тил аркылуу элдин  

маданиятын (элдик тилди, этнолинвистиканы), тарыхын, салт-санаасын, үрп-

адатын аңдап билүү, сөздөрдүн маанилерин үйрөнүү, алардын негизинде 

элибиздин менталитетин иликтет билүү; 

Кыргыз адабияты сабактарынан ээ болуучу негизги 

компетенттүүлүктөр 

1. Адабий теориялык компетентүүлүктөр:  

 Элибиздин оозеки чыгармачылыгынан (эпостор, дастандар, 

табышмактар, жомоктор, уламыштар, макал-лакаптар, элдик ырлар) 

 Акындар поэзиясынан ( диактикалык поэзиянын мыкты үлгүлөрү, 

алардын мазмуну, тарбия-таалим идеялары); 

 Профессионал жазма адабиятыбыздын мыкты үлгүлөрү ( аңгемелер, 

тамсилдер, романдар,повесттер,  драмалар, эсселер) 

2. Маданий компетенттүүлүктөр:  

 Адабий чыгармалардын идеялык-тематикалык табияты, образдар 

системасы аркылуу элдин жан дүйнөсүн, философиясын, улуттук 

психологиясын,менталитетин үйрөнүү, көркөм образдын негизинде 

ала турган тарбиялык таасирин талдай билүүгө машыгуу; 

Таанып-билүүчүлүк компетенттүүлүктөр:  адабий чыгарманын сюжети 

аркылууэлдин тарыхын, каада-салтын, тарыхый инсандарын, элдин келечек 

идеалдарын, чыгарманын тили аркылуу элдик тилди, байлыгын, анын 

өнүгүү, калыптануу жолун таанып билүү;        



Ар бир мугалим өзүн-өзү тарбиялоо  үчүн теманы тандап, ал боюнча 

атайын адабияттарды окуп, чыгармачыл отчетторду даярдап, иш 

тажрыйбалары менен бөлүштү. 

Ф.А.А Өзүн-өзү өркүндөтүүнүн темасы 

Стамбекова Шарийпа 

Жаныкуловна 

“Кыргыз тили жана адабияты 

сабактарында окуучулардын билим 

сапатын жогорулатуу үчүн окутуунун 

жаңы технологияларын чыгармачылык 

менен колдонуу”  

Оторбаева Гулия Эсенгелдиевна “Кыргыз тили сабагында окутуунун 

инновациялык ыкмаларын пайдалануу 

аркылуу окуучулардын билим деңгээлин 

көтөрүү ” 

Зарипбеков Эсенбек 

Жолболдуевич 

“Кыргыз тили жана адабияты 

сабактарында окуучулардын билим 

сапатын жогорулатуу үчүн окутуунун 

жаңы технологияларын чыгармачылык 

менен колдонуу” 

Балбакова Айзада Медетбековна “Кыргыз тили сабагын этнопедагогика 

менен интерактивдүү ыкманы 

айкалыштырып окутуу” 

Бейшеналиева Фарида 

Акимжановна 

“Окуучуларды окууга жана изденүүгө 

калыптандыруу” 

Узекеева Нурзада Аалиевна “Сүрөт менен иштөө аркылуу сөз 

өстүрүү” 

Айтымбетова Мээрим 

Сатыбалдиевна 

“Билим берүүдө окутуунун инновациялык 

методдорун пайдаланып окуучулардын 

сөз байлыгын өстүрүү” 

Бекишова Наргиза “Компетенттүүлүтүң негизинде кыргыз 



тилин окутуу менен окуучулардын кеп 

маданиятын өстүрүү” 

Базылакунова Гүлназ 

Сооданбековна 

“Кыргыз тили жана адабият сабагында 

компетенттүүлү аркылуу оюн 

технологиясын колдонуу” 

Турумова Ширин Канатбековна “Окуучулардын окуу көндүмдөрүн 

өркүндөтүү” 

Арстанбекова Анара 

Болоткановна 

“Кыргыз тили сабагында компетенттүүлү 

аркылуу окуучулардын сөз байлыгын 

өстүрүү” 

Замирбек кызы Наргиза “Кыргыз тили сабагында кыргыз улуттук 

оюндарын колдонуу менен сөз байлыгын 

өстүрүү” 

   

     Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча жүргүзүлгөн 5 

жылдык отчету 

2016-2017-окуу жылында кыргыз тили жанга адабияты усулдук 

бирикмесинде 10 кыргыз тилчи мугалим эмгектенет. Алардын бардыгы 

жогорку билимдүү.Алардын ичинен Зарипбеков Эсенбек жаш адис. 

Зарипбеков Эсенбекке Балбакова Айзада насаатчы болуп дайындалды.   

Мектеп жамааты кабыл алган пландар жана программалар, ошондой 

эле усулдук бирикме кабыл алган иш пландар милдеттүү түрдө өз 

мөөнөтүндө аткарылды. 

Сентябрь айында Мамлекеттик тил күнүнө карата план боюнча 

бекитилген иш-чара аткарылды. 23-сентябрда салтанаттуу линейка болуп, 

Мамлекеттик тил күнүнө карата бир айлык жарыяланды. Мектепте 

класстар арасында дил баяндар, дубал газеталардын конкурсу өткөрүлдү. 



“Улут болсом, тилим менен улутмун” деген темада сахналаштырылган 

кече өткөрүлдү. 

Сабактарда жаңы ыкмаларды колдонуп өтүү, өнүктүрүү, окуу тарбия 

иштеринде жетекчиликке алууну жайылтуу максатында доклад окутулду. 

Ноябрь айында бирикменин декадасы жүрүп, ар бир мугалим 

интерактивдүү досканы жана ыкмаларды пайдаланып ачык сабактарды 

өтүштү. Ошондой эле ноябрь айында Кыргыз сахнасынын жана 

киносунун жарык жанган жылдыздарынын бири Алиман Жангорозованын 

100 жылдык эскерүү кечеси райондук деңгээлде биздин мектепте 

өткөрүлдү. 

Ноябрь айында мектеп арасында олимпиада белгиленген мөөнөттө  

план боюнча өткөрүлдү. 11-класстын окуучусу Сартбеков Бектур 

райондук олимпиадада 3-орунга ээ болду. 

   Декабрь айында улуу жазуучубуз Ч.Айтматовдун туулган күнүнө 

карата “Канткенде адам уулу адам болот” деген темада адабий кече 

өткөрүлдү. Ошондой эле Алыкул Осмоновдун 102 жылдык мааракесине 

карата  6-класстар арасында “Өчпөс талант-Алыкул” аттуу адабий 

музыкалуу кече өткөрүлдү. 

Февраль айында Эл аралык тил күнүнө карата “Эне тилим-менин 

дилим” аттуу конкурс болуп өттү. 

2017-2018-окуу жылында Мамлекеттик тил карата бир айлык 

жарыяланып, мектепте класстар арасында дил баяндар, дубал газеталар 

конкурсу  өткөрүлүп, “Улуттун улуулугун сактаган эл” деген темада 

сахналыштырылган кече өткөрүлдү. 

Октябрь айында Ж.Садыковдун 85 жылдыгына карата 23-октябрда 5-

класстар менен музыкалуу адабий кече өткөрүлдү. Ошондой эле октябрь 

айында кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин декадасы 



жүрүп, ар бир мугалим интерактивдүү досканы жана ыкмаларды 

пайдаланып ачык сабактарды өтүштү. 

Декабрь айында “Манас” күнүнө карата жаш манасчылар конкурсу 

болуп өттү.  

Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата 6-7-класстын окуучулары менен 

“Айтматов-аалам жазуучусу” деген темада чыгармаларынан сценка жана 

чыгармачылыгы боюнча видео-слайд көрсөтүп, адабий кече өткөрдү. 

Февраль айында райондук деңгээлде “Манас таануу” интеллектуалдык 

таймаш кыргыз радиосунда болуп, ал жерден телеге саналуу командалар 

тандалып алынды. 8-класстардан түзүлгөн “Айкөл” тобу Ленин району 

боюнча “эң жакшы” деген көрсөткүчтү көрсөтө алды. 

21-февраль Эне тил күнүнө карата “Тил-достуктун ачкычы” деген 

темада 8-класстар арасында беш тапшырмадан турган конкурс өткөрүлүп, 

алдыңкы класстар грамоталар менен сыйланды. 

“Ыйык Ата Журт” “Жети ата” деген долбоор менен бир жыл бою 

иштеп жыйынтыгы чыгарылды. 10-класстар 1-орунга, 9-класстар 3-орунга 

ээ болушту. 8-класстар жогорку балл алып келишти. 

Апрель айында Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата райондук 

деңгээлде чыгармалары боюнча макет жасоо жана “Жамийла” повестинен 

үзүндү аткаруу тапшырмасы берилген. Биздин мектеп эң жакшы даярдык 

менен барып, 4-орунга ээ болуп, грамоталар менен сыйланды.  

Май айында 6-класстар “Акыл таймаш” конкурска барып, шаардан 4-

орунга ээ болуп келди. Балдар сыйлык жана грамоталар менен 

сыйланышты. 

Жыл жыйынтыгы менен кыргыз тилинен 53%, адабиятынан 55% бере 

алышты. 



2019-2020-окуу жылында кыргыз тили усулдук бирикмесинде 12 

мугалим эмгектенди. Анын ичинен экөө жаш адис: Айтымбетова М. жана 

     Картанбекова З . Бул жаш адистерге насаатчы катары Стамбекова Ш. 

менен Замирбек кызы Н. дайындалды. 

 2019-2020-окуу жылы “Мамлекеттик тил мыйзамынын” 30 жылдык 

мааракесине туш келгендиктен бул тарыхый майрамга карата үч айлык 

жарыяланып, иш чаралардын, кароо-сынактардын планы иштелип чыкты. 

Ошондой эле быйылкы окуу жылына карата усулдук бирикменин декадасы 

да октябрь айына пландалып, ачык сабактар өткөрүлдү. Усулдук бирикменин 

декадалык иши 23-сентябрь Мамлекеттик тил күнүнө карата кече менен 

ачылды. Ушул эле күнү 7-9-класстын окуучулары “Кылым карыткан кыргыз 

тили” аттуу жөө жүрүшкө чыгышты. Ал эми декада ичинде ар бир мугалим 

интерактивдүү ыкмаларды пайдаланып, сабак өтүп беришти. Декаданын иши 

“эң жакшы” деп бааланып, 23-октябрда Ж.Садыковдун туулган күнүнө 

арналган кече менен жыйынтыкталды. 

Ал эми мектеп ичинде жана райондук иш-чараларга кыргыз тилчи 

мугалимдер активдүү катышышты. Айтсак, Комуз күнүнө карата 9-сентябрда 

“Сайра комуз” аттуу комузчулардын өнөрүнө ортоштош болдук. Бул иш-

чараны ЭЛТР телеканалы тасмага түшүрүп кетти. Ушул эле ЭЛТР 

телеканалы “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” 

мыйзамынын 30 жылдыгына карата “Ой чабыт” телеберүүсүн тартып 

кетишти. Бул телеберүүгө 10-11-класстын окуучулары катышып, тил 

маселеси боюнча кызыктуу талкуу жүргүзүштү. 30-жылдыкка карата 

“Улуттун улуулугун сактаган-эне тил” аттуу Фрунзе музейинде өткөн 

таймашка 8-класстын окуучулары катышып, биздин мектеп 2-орунга ээ 

болду. Окуучулар жана жетекчиси грамоталар, окуу куралдары менен 

сыйланышты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты А.Күрүчбековдун 

демилгеси тарабынан уюшулган “Китеп-билим булагы” аттуу долбоорго №84 

орто мектебинин кыргыз тилчи мугалимдери менен окуучулары да активдүү 

катышып, Балбакова А.жетектеп барган 11-в классынын окуучусу  Орозали 



кызы Чыныгүл биринчи орунду багындырды. Мугалим эки күндүк Алма-Ата 

шаарына жолдомо алса, окуучу ноутбук жана диплом менен сыйланды. Ал 

эми ата-энесине “ыраазычылык каты” берилди.  

 4-декабрь “Манас” күнүнө карата карата мектепте “Урааным-Манас” 

аттуу кече өтүлдү.  Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата МАУПФиБ 

уюштурган “Ч.Айтматовдун дүйнөсү” аттуу иш чара 8-класстын окуучулары 

катышып грамоталар менен сыйланышты. “Аалам жылдызы-Айтматов” 

аттуу Ч.Айтматовдун туулган күнүнө арналган кечени Арстанбекова А. жана 

Замирбек кызы Н. жогорку деңгээлде өтүп беришти. 

 2020-2021-окуу жылында кыргыз тили жана адабияты усулдук 

бирикмесинде 12 мугалим эмгектенүүдө. 

 23-сентябрь Мамлекеттик тил күнүнө карата мектеп ичинде конкурстар 

жарыяланып, Zoom платформасы аркылуу “Улуттун улуулугун сактаган тил” 

аттуу конференция өткөрүлдү. 

 Сентябрь айында Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы 

тарабынан уюштурулган “Китеп –билим булагы” аттуу долбоорго 7-11-

класстардын окуучулары катышышты. 

 Ленин районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан КОВИД-19 

оорусуна каршы уюштурулган конкурска 6-11-класстарынын окуучулары 

дил баян жазышты. Жыйынтыгында 7-б классынын окуучусу Омуралиева 

Баймаграмота менен сыйланды. Ушул эле конкурска мыкты сүрөт 

тарткандыгы үчүн 6-б классынын окуучусу Жалилова Камила грамота жана 

кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланды. 

 4-декабрь “Манас” күнүнө карата Ленин райондук билим берүү 

тарабынан уюштурулган “Жаш манасчы” онлайн конкурсуна 8-класстын 

окуучусу Ашимова Алина катышты. 

Ленин райондук билим берүү борбору тарабынан Ч.Айтматовдун туулган 

күнүнө карата уюштурулган “Айтматов менен кездешүү” деген көркөм окуу 

конкурсуна 8-а классынын окуучусу катышты. 



 Райондук деңгээлде “Эл аралык эне тил күнүнө карата” уюштурулган 

“Күч бирдикте” конкурсунан биздин мектептин окуучулары 1-орунга ээ  

болушту. 

 

  

Олимпиаданын өтүлүшү жөнүндө маалымат 

Олимпиаданын материалдарын усулдук бирикменин кеңешмесинде 

талкууланып, директор тарабынан бекитилип турат. Быйылкы окуу жылында 

мектеп ичиндеги олимпиада 17-декабрда 10-11-класстарга онлайн форматта  

өткөрүлдү. Жыйынтыгында 1,2-орунду ээлеген окуучулар райондук 

олимпиадага жолдомо алышты. 

 

Декаданын өтүлүшү жөнүндө маалымат 

 Ар бир окуу жылында декаданын планы түзүлүп, директор тарабынан 

бекитилип, ачык сабактар, ар кандай кечелер өткөрүлүп турат. Быйылкы   

окуу жылында кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин декадасы 

декабрь айына пландалып, ачык сабактар онлайн форматта өтүлдү.Себеби, 

өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу окуучулар аралыктан  окуп жаткан. 

Ошондуктан усулдук бирикменин декадасынын ачылышы  4-декабрь 

“Манас” күнүнө, 12-декабрь улуу жазуучу Ч.Айтматовдун туулган жана 

адабият күнүнө туш келгендигине байланыштуу жумалык ичинде 

мугалимдер тарабынан окуучуларга онлайн түрдө конкурстар жарыяланып, 

жыйынтыктары онлайн түрүндө чыгарылган. Мугалимдер ачык сабактарын 

онлайн түрүндө график боюнча   өз учурунда өтүштү. 

2019-2020-окуу жылындагы №84 орто мектебинин кыргыз 

класстарынын кыргыз тили сабагы боюнча окуучулардын билим 

сапатыны  

№ Классы Окуу-

н саны 

“5” “4” “3” “2” А/Э Билим 

сапаты% 

Жетишүүсү 

% 



1 5-а 37 14 13 10   73% 100% 

2 5-б 35 15 11 9   74% 100% 

3 5-в 36 6 17 13   63% 100% 

4 5-г 36 8 13 15   58% 100% 

5 5-д 36 9 9 18   50% 100% 

6 5-ж 32 5 11 16   50% 100% 

 Баары: 212 57 74 81   62% 100% 

7 6-а 36 12 9 15   58% 100% 

8 6-б 37 7 8 22   41% 100% 

9 6-в 36 8 8 20   44% 100% 

10 6-ж 36 9 12 15   58% 100% 

 Баары: 145 36 37 72   50% 100% 

11 7-а 42 6 7 29   30% 100% 

12 7-б 42 11 12 19   54% 100% 

13 7-в 40 7 5 28   30% 100% 

14 7-г 43 12 7 24   56% 100% 

 Баары: 167 36 31 100   40% 100% 

15 8-а 37 7 6 24   35% 100% 

16 8-б 39 6 6 27   30% 100% 

17 8-в 38 9 11 18   52% 100% 

18 8-г 38 10 10 16  2 55% 95% 

 Баары: 152 32 33 85  2 43% 99% 

19 9-а 33 5 13 15   55% 100% 

20 9-б 34 8 9 17   50% 100% 

21 9-в 34 4 10 20   41% 100% 

22 9-г 37 7 10 20   45% 100% 

23 9-д 36 9 13 14   61% 100% 

 Баары: 174 33 55 86   51% 100% 

 Жалпы: 850 194 230 424  2 50% 99% 



 

 

2019-2020-окуу жылындагы №84 орто мектебинин кыргыз 

класстарынын кыргыз адабияты боюнча ведомосту 

№ классы Окуу-н 

саны 

“5” “4” “3” “2” А/Э Билим 

сапаты% 

Жетишүүсү 

% 

1 5-а 37 19 9 9   76% 100% 

2 5-б 35 14 11 10   71% 100% 

3 5-в 36 9 17 10   72% 100% 

4 5-г 36 8 17 11   69% 100% 

5 5-д 36 9 9 18   50% 100% 

6 5-ж 32 7 9 16   50% 100% 

 Баары: 212 66 72 74   65% 100% 

7 6-а 36 13 10 13   63% 100% 

8 6-б 37 13 10 14   62% 100% 

9 6-в 36 10 7 19   47% 100% 

10 6-ж 36 14 8 14   61% 100% 

 Баары: 145 50 35 60   58% 100% 

11 7-а 42 7 10 25   40% 100% 

12 7-б 42 10 15 17   59% 100% 

13 7-в 40 7 9 24   40% 100% 

14 7-г 43 11 8 24   56% 100% 

 Баары: 167 35 42 90   46% 100% 

15 8-а 37 7 8 22   41% 100% 

16 8-б 39 10 4 25   35% 100% 

17 8-в 38 10 14 14   63% 100% 

18 8-г 38 14 8 14  2 61% 95% 

 Баары: 152 41 34 75  2 50% 99% 



19 9-а 33 8 11 14   58% 100% 

20 9-б 34 7 12 15   55% 100% 

21 9-в 34 4 10 20   41% 100% 

22 9-г 37 7 10 20   45% 100% 

23 9-д 36 9 13 14   61% 100% 

 Баары: 174 35 56 83   52% 100% 

 Жалпы: 850 227 239 382  2 55% 99% 

 

 

 

 

 

2019-2020-окуу жылындагы №84 орто мектебинин орус класстарынын 

кыргыз тили жана адабияты боюнча ведомосту 

№ классы Окуу-н 

саны 

“5” “4” “3” “2” А/Э Билим 

сапаты% 

Жетишүүсү 

% 

1 5-з 43 9 19 15   65% 100% 

2 5-к 45 12 20 13   71% 100% 

 Баары: 88 21 39 28   68% 100% 

3 6-д 41 12 14 15   63% 100% 

4 6-г 42 11 12 19   55% 100% 

 Баары: 83 23 26 34   59% 100% 

5 7-д 48 11 18 19   60% 100% 

6 7-и 47 16 12 19   60% 100% 

 Баары: 95 27 30 38   60% 100% 

7 8-д 42 8 15 19   55% 100% 

8 8-к 40 10 9 21   48% 100% 



 Баары: 82 18 24 40   51% 100% 

9 9-л 35 15 10 10   71% 100% 

10 9-к 33 7 9 17   48% 100% 

 Баары: 68 22 19 27   60% 100% 

 Жалпы: 416 111 138 167   60% 100% 

                                                          Кыргыз адабияты 

1 5-з 43 23 11 9   79% 100% 

2 5-к 45 15 10 20   55% 100% 

 Баары: 88 38 21 29   67% 100% 

3 6-д 41 18 9 14   65% 100% 

4 6-г 42 9 13 20   52% 100% 

 Баары: 83 27 22 34   59% 100% 

5 7-д 48 11 12 25   47% 100% 

6 7-и 47 15 12 20   57% 100% 

 Баары: 95 26 24 45   52% 100% 

7 8-д 42 12 12 18   57% 100% 

8 8-к 40 9 12 19   52% 100% 

 Баары: 82 21 24 37   55% 100% 

9 9-л 35 3 15 17   51% 100% 

10 9-к 33 4 12 17   48% 100% 

 Баары: 68 7 27 34   50% 100% 

 Жалпы: 416 119 118 179   57% 100% 

 

 

2020-2021-окуу жылында  кыргыз тили жана адабияты сабагынын негизги 

багыттары:                          

    илимий-методикалык жана жалпы педагогикалык   багыттагы 

талаптарды эске алуу менен күндөлүк практикада эске алууга тийиш 



болгон предметтик негизги компетенциялар, үлгү болуучу көрсөтмөлөр,  

сабактардын иштелмелерин даярдоого; 

 кыргыз тили, адабияты сабактарында  тест менен иштөө технологиясына; 

 кыргыз тили жана адабияты сабагында жүргүзүлүүчү жазуу иштеринин 

түрлөрүн колдонуу менен окуучулардын сабаттуу жазуу ишмердигин, 

текстти кайра түзүү  жана өркүндөтүү, жаӊы текст түзүү  ишмердигин    

өркүндөтүүгө;     

  билим берүүнүн стандарттарын жана окуу-методикалык   комплекстерин 

киргизүүдө  методикалык иштерди жүргүзүүгө; 

 окуучулардын жеке билим берүү жетишкендиктерин баалоо системасына; 

 сабакта деӊгээлдик ыкма менен иштөө жолдоруна   көп көӊүл буруусу 

зарыл.                                                                                                                           

Мектептин күчтүү жактары: 

 Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинде  көпчүлүгү 

жогорку билимдүү, тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенишет; 

 Мектеп техникалык каражаттар (интерактивдүү доска, проектор, 

интернет) менен толук камсыздалган; 

 Кыргыз класстардын китептери 80% менен камсыз 

     Мектептин алсыз жактары: 

 Класстагы окуучулардын санынын көптүгү(ар бир класста 37тен 

жогору) 

 Кабинеттердин жетишсиздиги 

 Орус класстардын китептеринин аздыгы 

 Мектеп жаңы конушта жайгашкандыгына байланыштуу көпчүлү 

окуучулардын жашоо-шартынын начардыгы, ички миграциянын 

таасиринен квартирада жашаган окуучулардын санынын көптүгү. 

 

 


