
                                                    

Ж.Садыков атындагы №84 орто мектебинин 2019-2020, 2020-2021 окуу жылындагы №84 орто 

мектебинин социалдык жактан муктаж  болгон  балдарга ар кандай проектилерден,  фонддордон 

берилген жардамдардын   маалыматтары.    

№ Аткарылган иштин 

мазмуну 

окуу 

жылы 

классы балда

рдын 

саны 

Аткарылган иштерге анализ Ким аткарды 

1 Мүмкүнчүлүгү чектелген 

балдарга  

2017 

жылы 

1.2.5,9,10, 

11-класстар 

15 1-декабрда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 

мектептин окуучулары, өз үйлөрүнөн 

белектериналып келип  беришип, концерт 

коюп беришти. Балдардын көңүлүү көтөрүлүп 

ыраасычылыктарын билдиришти. №84 орто 

мектебинин окуучулары №22 мектепке 

барышып мүмкүнчүлүгүг чектелген  50 балага 

концерт коюп, продукту , подарка берип 

балдардын ыраасычылыктарын алышты.  

соц. педагог, 

тарбия завуч, 

окуучулар  

кл. жетекчи 

2 

 

Балдар үчүн адабий 

китептердин декадасы 

уюштурулду. 

«Ийгиликтин паспорту 

долбоору» Кайрымдуулук 

жумалыгы 2016 ж акция  

 

2017 

ж 

5-11 

класстар 

 

65 

Мектеп ичинде балдар кайрымдуулук 

жумалыгы өтүп библиотекага 85 китеп 

чогултуп беришти. Бул жумалыкты ЮСАИД 

фонду  тарабынан 

уюштурулду. ЮСАИД дагы биздин мектепке 

10 китеп беришти. Анткени балдар сабактан 

тышкары бош убактысында библиотекага 

келип китеп окушат. Сөз байлыктарын жана аң 

сезимдин өсүүшүнө жардам берет.  

ЮСАИД 

уюштуруучу

ларысоц. 

пед. 

Сеитканова, 

окуучулар,  

тарбия завуч 

Жээнбек к 

Жанат 

китепканачы 

Жумалиева 

А  

3 «Биздин окуучулар тартип 2017 1-11 85 5-11 класстардын арасында  «Биздин Мектеп 



бузууга жол жок» деген  

декадасын  өткөрүү болду.  

ж класстар окуучулар тартип бузууга жол жок» деген 

ураан менен декада өткөрүлду.Бул декаданын 

максаты  балдарды  сабакты калтырбоо, 

мектепте, уйдө, көчөдө тартип бузбоого 

чакырык жасоо болду. Бул декада балдарга чон 

таасирин тийгизди.  

парламанти, 

 соц педаг 

Сеитканова 

А 

тарбия завуч 

Жээнбек к 

Жанат 

 

4 Жаны жылга карата «Ак 

Өргө» ресторандын 

адмистратору  

тарабынан жаны жылдык 

кече болду. 

2018ж 1-11 

класстар 

15 Ак Өргө кофеси жыл сайын жаны жылдык  

елкага мектептен социалдык жактан муктаж  

15-20 окуучу барып подарка  алып, тамак ичип 

,кечеге катышып келишет. Кече абдан жакшы 

болот. Балдар сүрөткө түшүшөт.  

Ак Өргө  

той канасы. 

Акжол 

Мамаев 

уюштурду. 

5  Мэрия тарабына 

көрсөтүлгөн жардам 

2018ж 4 а класс 1 Айтыгулова Сауле тоголок жетим. Мэриянын 

елкасына барды подарак   алды. 

Мэрия 

Бишкек 

6 Президенттик елкага 

барды 

2018 

ж 

 

5 б 1  2019 жылы Айтыгулова Сауле кыз 8б класста 

окуйт, тоголок жетим президенттик елкага 

барып подарка алып кечеге катышты. 

Президентти

к елка 

7 Ак Өргө ресторанынын 

жетекчилиги тарабынан 

берилген жардамдар  

2018ж 

 

7 б, 8 класс 2 Абылов Актан 8 а класста окуйт. Шарапидинов 

Азирет 7 б класста окуйт. Жарым жетим. Үй 

шарты абдан начар Ак Өрдо конушунда 

жашашат. Көп бир тууган, Ак Өргө рестораны 

камкорго алышты. Буларга ун, продукты, 

көмүр , кийим кечек беришти 

Ак Өргө 

рестораныны

н 

администрат

ору 

8 

 

 

«Кайрымдуу эне» фонду 

тарабынан берилген 

жардам 

2018 

ж 

4-6-7-8-9-

класс 

6 «Кайрымдуу эне» фонду социалдык жактан 

муктаж 

 6 балага кийим кече, окуу куралдарын берип 

жардам көрсөтүү. 

 «Кайрымдуу 

эне» фонду 

9 

 

 

 

1.Проект «Доступная 

школа» Детский фонд 

ООН (ЮНИСЕФ)  

Тарабынанболду. 

2018ж 

 

 

 

2 мугалим 2  

 

 

 

1.«Турмуштук оор кырдаага кабылган 

балдарды социалдык- педагогикалык коштоо» 

деген темада соц педагогторго тренерлер:  

Дүйшенова Жылдыз, Асекова Жылдыз семинар 

Детский 

фонд  

ООН 

(ЮНИСЕФ) 



2.«Жергиликтүү мектеп» 

долбоорунун максаттуу 

мектептеринин  

социалдык педагогунун 

потенциалын жогорулатуу 

үчүн тренин 

 20-21 февраль  2019 ж 

   

 

 

 

 

2018ж 

 

 

 

 

2 

өтүп беришти. 

2. Социалдык педагогдун ата-эне, балдар менен 

сүйлөшүү маданиятын түзүүгө жардам берген 

инструменттери менен тааныштыруу болду. 

 

10 

Ысык-Көлгө эс алууга 

барышты. 

2019 

ж 

6 «б» класс 

6 «д» класс 

3 Сармамбетов Адилет, Эргешов Нурсултан, 

Рустамов Амантур үчөө опекун алган 

адамдардын колунда чоӊоюп жатышат. Эс 

алууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн эс 

алууга путевка берилип Ысык Көлгө барып эс 

алышты. 

РЦО 

тарабынан 

берилди 

11 «Дил мүрөк»  фонду 2018ж 1-8 класска 

чейин 

40 

балага 

Социалдык жактан муктаж болгон 40 балага 

кийим кече , бут кийим беришти.  

Фонд 

тарабынан 

12 «Муун» ата-энелер 

коомдук бирикмеси 1- 

октябрь карылар күнүнө 

карата 

2019 

ж 

14 угали

м 

14 1- октябрь карылар күнү болгондуктан №84 

орто мектебинин «Муун» ата-энелер 

коомдук бирикмеси  кары адамдарга 

белектерин жана  

 ырдесте тартулашты. 

Ата-энелер 

«Муун» 

коому 

13 Айтка карата РЦО 

тарабынан эт берилди 

2019ж 1-10 класс 20  Тоголок,жарым жетим, инвалид аз камсыз үй 

бүлөнүн балдарына РЦО тарабынан 5 кг дан эт, 

продукту берилди. 

РЦО 

тарабынан 

14 «Корей борбору» англис 

тили корей тили жана 

спорт оюндарын 

каржылады 

2019ж 5-11кл  75  «Корей борбору 75 балага англис тили, корей 

тилин бекер окутуп тил үйрөтүштүү. Спортко 

кызыккан балдарга да жардам беришти. Тишти 

кантип таза сактоо керек экенин үйрөтүп 

балдарды бекер окутушту. 

«Корей 

борбору» 

15 «Кайрымдуу Кувейт араб 

Ассалом» кыргыз фонду  

2019 

ж 

2-11класс 50 «Кайрымдуу Кувейт Ассалом кыргыз фонду 

Абдыкадыров Бектур аз камсыз үй бүлөнүн 

балдарына  5 мешоктон көмүр, продукту 

Фонд 

тарабынан 



беришти. 

16 Бекер тамак ичет 2019-

2020ж 

5-7 класс 

1-4 класс 

12 

1002 

Мамлекет тарабынан уюштурулган ысык 

тамакты соц фонддун учетунда ата-энеси 

турган 12 балага ысык тамак берилет. 1-4 

класстын бардык окуучулары ысык тамак ичет 

Мамлекет 

тарабынан 

17 Кайрылуу кат Ак Өргө 

кафеси  

Мамаев Акжолго турмуш 

оор кырдаалга кабылган 

балдарга жардам 

көрсөтүү. 

2020ж  4-11Класс 10 2020-2021 –окуу жылына  сентябрь, октябрь 

айында Ковид-19 оорусуна байланыштуу 

сабактар  онлайн өтуп жаткандыгына 

байланыштуу   сабакка катышпагандыгынын 

себебин билүү учун мектептин соц. педагогу, 

тарбия завуч, класс жетекчилер ИДН менен 

бирдикте уй шарты менен таанышуу иретинде 

уйлөрдү кыдырып акт  түзүп келдик. Ал кезде 

 ковид-19 пандемия  оорусунун күчөп турган 

кези эле,  Кээ бир уй було ооруп жаткан экен. 

Кээ бирөөнүн бир уйдо бир телефон менен 

сабак окуп жатканын көрдүк. Эки баланын 

телефону жок экен . Апасы жумуштан 

келгенден кийин сабак даярдап ватсапка 

мугалимге жөнөтөт. Ошондон кийин биз 10 

балага Ак-Өргө кафесинин администраторуна 

Мамаев  Акжолго кайрылуу кат жаздык. 

Өздөрү чакырып телефон, продукту жана 

башка кийим кечектен жардам беришти.   

 

Ак Өргө 

кафеси 



18 Жаштардын өз 

ыктыярчылык  

«Адамкерчилик» уюму 

турмуш оор кырдаалга 

кабылган балдар жардам 

беришти 

2020ж 

август

ь айы 

2-11 класс 8 бала 2020-2021 окуу жылында турмуш оор 

кылдаалга кабылган балдарга көрсөүлгөн 

жардамдар булл жаштардын өз ыктыярчылык 

менен жүргүзүлгөн «Адамгерчилик» уюму 

Ковид-19 оорусу болуп турган учурда ата-

энелердин иш токтоп жумушу жок кезде 

«Адамгерчилик» уюму №84 орто  мектебинде 

иштеген мугалимге, мектепте окуган 8 балага  

суммасы-1100 сом болгон продуктудан жардам 

беришти. 

1. Бактыгул Сапарбековна   мугалим жалгыз 

бой эне 

2. Зубайда эже жалгыз бой эне 

3. Бакалаев Артур 9-класс ж. жетим 

4.Улан к Мариям  10 класс  аз камсы зуй було 

5. Рустамов Амантур 9 класс т. Жетим 

6.Абазбек к Медина жалгыз бой эне  

7. Исраилов Ислам 10 класс ж. жетим 

8. Айтыгулова Сауле 10 класс т. Жетим    

Үйлөрүнө балдар өздөрү жеткирип беришти . 

СҮрөттөрү телефондон өчүп калыптыр. Ушул 

уюмга чоң рахмат. Дагы бул уюм менен 

иштешебиз  

 

 

 

 

Жаштар 

уюму 

19  МТУ-3тин квартальныйы, 

№84 орто мектибинин  

 соц педагог, №84 орто 

мектебинин ИДН, болуп 

Турмуш оор кырдаалга 

кабылган балдар менен 

иштөө 

   2020-2021 окуу жылында турмуш шарты оор 

кырдалда жашаган көп балалуу, ж. жетим, 

инвалид, т. жетим , аз камсыз үй бүлөнүн 

тизмесин МТУ-3 түн квартальный, мектептин 

соц педагогу болуп Ак Өргө конушунда 

жашаган,  №84 орто мектепте балдары окуган 

аз камзсыз үй бүлөнүн тизмесин   РЦОго 

№84 орто 

мектеби 

 соц педагог, 

ИДН 



берилген. Февраль айында ушул тизме боюнча 

№77,№84 орто мектебинин ИДН кызматкери, 

соц .защитанын кызматкери Каныкей, 

№52,43,44,46,47,41;48 маала башчылары менен 

бирдикте үй кыдырып акт түзүп балдардын 

онлайн сабактарга катышып жатканын билип 

келдик. 

Кыдыруу убагындагы сурөттөргө тартып 

алынган . 

20 « Көйкөл» балдар үйүнүн 

жетекчилиги Венера эже 

тарабынан берилген жаны 

жылдык белектер. 

2021ж 1-7класс 14  Ж. Садыков атындагы №84  орто  мектебинин 

тоголок  жетим, инвалид  балдардын   жаны 

жыл кечесине бара турган  балдардын  тизмеси. 

2021 окуу  жылы. 

 

№ 

Окуучунун  аты, 

жөнү 

Туулга

н күнү, 

жылы 

Классы Адреси Шарттары 

1 Айтыгулова Сауле 22.09.0

4 

8 б т.жетим Кырк_Чоро-

101 

т. Жетим 

2 Эргешов Нурсултан 22.11.0

9 

6 д т.жетим Каркыра-

1/149 

т. Жетим 

3 Шамбетов Нурбелек 11.10.0

9 

2 а т.жетим Алты-Бакан-

34 

т. Жетим 

4 Рустамов Амантур 01.11.0

5 

6 ж т.жетим Алты-Бакан-

34 

т. Жетим 

5 Сарманбетов 

Адилет  

26.08.0

5 

6 б ж.жетим Ак-Ордо т. Жетим 

6 Тойчубеков   А 23.10.0

3 

9 в инвалид Т, Фрунзе-20 инвалид бала 

7 Сатарова  О 19.09.0

2 

8 к инвалид Алыкулова -

9+80 

инвалид   

8 Тынчтыкбекова 

Назик 

28.02.1

0 

1 Б Хан Тенири-

100 

ж. жетим 

  

Ак Өргө 

рестораны 



9 Русланбек к У 09.06.0

4 

8 г инвалид Алты-Бакан-

161 

ДЦП 

1

0 

Назаралиева  А 20.08.0

9 

3 д инвалид ул. Саадак-

102 

ДЦП 

1

1 

Асанбекова Айпери 05.01.0

5 

2 а инвалид Ак-Ордо ДЦП 

1

2 

Турсунов Адыл 01.09.0

3. 

9 а инвалид Т.Турсунбаева

-156 

ДЦП 

1

3 

Токторбаева 

Эльвира 

12.10.0

3 

8 в атасы инвалид Ак-Ордо-3 ж. жетим 

 

 

21 Президенттик  елкакага  

 барды 

2021ж 1  Микеева Гузель тоголок жетим опекун байкеси 

08.02.2007 туулган 7 «д» класста окуйт.  

РЦО 

уюштурду 

22 «Кыздар илимде»  аттуу 

долбооруна катышат.  

2021 

ж 

8-11класс 7 «Кыздар илимде» аттуу долбоору менен 

иштешип жатабыз. Бул долбоорго 8-класстын 5 

кызы, 

 11- класстын-2 кызы катышат. Бул долбоор  

11- класстын кыздарын ОРТга даярдап 

жатышат. Бардыгы жакшы. Анарбаева 

Гульшан, Каныбекова Саламат, Мырзаканова 

Жаркынай, Эрнис к Айдана, Раимбуаева 

Нурзида, Абазбек к Кенжайым, Осмонова 

Жибек. 

 

ООН 

(ЮНИСЕФ) 

 Роза 

Отунбаева 

коому 

23 «Мектептер-2030» 

долбоорунун негизги 

максаты 2018-2040 

жылдары Кыргыз 

Республикасынын  

өнүктүрүүнүн Улуттук 

стратегиясын ишке 

ашыруу болуп саналат. 

2020-

2021 

ж 

2-5 -класс 16  Бул Коомдук фонду (Ага Хан Фондунун 

демилгеси) менен 3 жылдан бери чоогу 

иштешип жатабыз. Бизге сон жардам беришет. 

Аз камсыз, т.жетим, ж.жетим көп балалуу  үй 

бүлөнү балдарына окуу куралдардан жардам 

берди. Бардыгы 16 балага 

Коомдук 

фонду«Ага 

Хан»  



24 РЦО тарабынан  2020-

2021ж 

1-11 класс 30 РЦО тарабынан уюшулган жардам аркылуу 

№84 орто мектептебинде окуган,  интернети 

жок 30 балага жардам беришти. 

соц. 

педагог№84 

25 Бишкек шаарынын Мэрия 

администрациясы 

тарабынан берилген 

жардамдар 

2021 

ж 

3-класс 10 №84 орто мектебинин телефону жок тоголок 

жетим, жарым жетим, аз камсыз үй бүлөнүн 

балдарынын тизмесин Бишкек шаарынын 

Мэриясына 10 баланын тизмесин бергенбиз.10 

баланын ичинен эки балага Медетбеков 

Нурбол, Медетбеков Эрболго планшет белек 

беришти. Ал белек Израила посолствосунун 

кайрылдуулук белек экен. 

 

 

 

Мэрия 

тарабынан 

ишке ашты. 

 

26 

 

«Илимдеги кыздар»  

ООН 

(ЮНИСЕФ) 

 Роза Отунбаева коомук 

уюму 

2021 –

окуу 

жылы 

 

11- класс 

 

6-кыз 

Биздин  мектепте окуган аз камсыз үй бүлөнүн 

кыздары ООН (ЮНИСЕФ) Роза Отунбаеванын 

дэмилгеси менен түзүлгөн коому кыздарды 

акысыз ОРТга даярдап жатат. Кыздар барып би 

кошумча билим алып жатышат. 

ООН 

(ЮНИСЕФ) 

Роза 

Отунбаеваны

н 

коомдук 

уюму 

27 

 

Биз «ШООЛА»  балдар 

үйү менен иштешебиз. 

2019-

2021 

ж 

3-6-класс 8 бала М. Өмүракунов -34/69 үйүндө «Шоола» балдар 

үйү бар. Балдар үйүнү 7 баласы №84 орто 

мектебинин  

3-5-6-класстарда  окушат. Сабактарын 

калтырбайт. Биз бул  балдар менен соц. педагог 

Сеитканова Айгүл балдар  үйүнө тез- тез барып 

кабар алып турам. Балдар 1-апрелде сабакка 

келишсе кружокторго катыша алат. Мисалы: 

Футбол, шахмат, бий, ж.б кружоктор бар.  

Балдар үйүнүн бардык шарттары бар. 

Тарбиячы ар дайым балдардын жанында болот 

экен.  

«Шоола» 

балдар үйү 



 

        Ж. Садыков атындагы  №84 орто мектебинин  соц. педагогунун 2020-2021 –окуу  жылына карата иштелген иштин       

анализи  

№ Өтүлүүчү 

мөөнөтү 

Өтүлүчү иш 

чаралар 

Иштин мазмуну Ким тарабынан 

1 Август  Профилактикалык 

кенештин 

мучолорун шайлоо 

20-августа мектептин администрациясы жана 

ата-энелер кенешинин төрайымы, ИДН болуп 

пед кенешме болду. Ошол кенешмеде 

жылдык пландарды карап, жаш өспүрүмдөр 

арасында укук бузуулардын , 

кылмыштуулукту алдын алуу боюнча 

прфилактикалык  кенештин мүчөлөрү 

шайланды. 

 1.Профилактикалык  кенештин 

 төрайымы –Иманалиева Д.К 

2. Тарбия завуч –Жеенбек к Жанара 

3. Писихолог- Токорова К 

4. Соц. педагог- Сеитканова А. 

5. ИДН кызматкери- Таштанбек к Айзат 

6. Ата-энелер комитети- Челмамбетова Р 

 

 

  

Мектеп 

директору 

тарбия завуч 

соц педагог 

психолог  

ИДН 

2 Сентябрь 

айы  

 

 

 

 

 

1.Мектеп 

каттоосунда, 

ЖЖӨ(КДД) 

каттоосунда турган 

окуучулардын 

ишин кароо, 

ЖЖӨ(КДД) 

каттоосунан 

1.2020- окуу жылында ЖЖӨ(КДД)да турган 

окуучулар жок болчу . Ошон учу ниш болгон 

жок. 

2.Сентябрь айында Ковид-19 оорусуна 

байланыштуу 2-11-класска чейинки 

окуучулар онлайн тартипте сабак окушту. Биз 

РЦОго күн сайын ооруган балдар тууралуу 

сводка берилип жаты. Жыл башында сабакты 

 

Тарбия завуч 

соц. педагог 

психолог 

ИДН 

класс 

жетекчтилер 



чыгаруу. 

2.Сабакка 

келбеген, сабакты 

көп калтырган 

калтырган 

лкуучулар мене 

ниш алып баруу 

 

 

 

 

 

. 

себепсиз калтырган окуучу болгон жок. 

Телефону жок окуучуларга кайрымдуулук 

каттарды жазып . Мисалы: Акр Өргө 

кафесинин администратору Акжол 10 балага 

телефон  сатып берди. Балдар ооруп калып 

сабактарды калтырып жаты. Ал балдар менен 

класс жетекчилер телефон аркылуу өзv менен 

же  ата-энеси менен суйлошуулөр болду . 

Такыр сабакка кирбеген окуучулардын үйүнө 

барып акт түзүп үй шарты менен тааныштык. 

Анткени кээ бир балдардын интернети жок, 

ата-энелеринин телефону менен сабакка 

кирип жатыптыр.   

1- класстын окуучуларын ата-энелери 

өзүлөрү алып келип,  алып кетип  жатышты.                  

3 Октябрь 

айы 

1.Башка 

райондордон келип 

окуган окуучулар 

мене ниш 

жүргүзүү. 

2. Мектептин 

тартибин бузган 

окуучулар менен 

иш жүргүзүү. 

1. Биздин микро участоко карабаган 

райондордон келип окууган окуучулар 

онлайн учурунда үйдөн окуп жатышты. Алар 

менен класс жетекчилер байланышта 

болушту.  

2. Мектептин тартибин бузган окуучулар 

болгон жок. Анткени Ковид-19 оорусуна 

байланыштуу мектепте келишкен жок. 6-

класстын окуучусу Жумаев Азат ойноп 

жатып таш ыргытып ийсе поездин терезесине 

тийип сынып калыптыр. Ошо баланын ата- 

энеси, тарбия завуч, соц педагог менен 

бирдикте милиция кызматкери болуп чоогу 

суйлөшүү болду.  

 

Соц педагог 

тарбия завуя 

класс 

жетекчилер 

организатор  

4 Ноябрь 

айы 

1.Мигрант 

окуучулардын 

 үй-бүлөлук шарты 

1.Ата-энеси мигрант окуучлардын ата-энеси 

көбүнчө Россияда чет өлкөдө иштешет. 

Көбүнчө балдар тайнеси же чон энелери 

 

Соц. педагог 

психолог 



менен таанышуу( 

ата-энеси ишеним 

кат менен таштап 

кеткен, туугандары 

менен      иш 

жүргүзүү)  

2. Мектеп уставын, 

тамеки, насывай 

менен кармалган 

окуучулар менен 

иштөө. 

менен жашайт. Кээ бирөөлөрү ишеним каты 

жок эле таштап кетишкен. Алардын таштап 

кеткен туугандары менен мектептин өз ара 

келимишин түзүп тил кат, паспорттун 

көчүрмөсүн алып ар дайым байланышта 

болобуз . Үйүнө барып акт тузуп класс 

жетекчиси аркылуу байланышта болобуз.  

2.Ноябрь айында балдар мектепке келген жок 

карантинге байланыштуу. Насывай менен 

кармалган балдар болгон жок. Бирок 

класстык сааттар өтүлдү.  

Насывайдын организимге тийгизген терс 

таасири бар экенин слайд аркылуу 

көрсөтүлдүү. 

тарбия завуч 

кл жетекчилер 

ИДН 

5 Декабрь 

айы 

Тарбиясы оор 

болгон балдар 

менен жекече иш 

жүргүзүү, ата-

энелери менен 

иштөө. 

Сабактар онлайн болгондугуна байланыштуу 

ата-энелери менен телефон аркылуу 

суйлошуу болду. Одоно тартип бузган балдар 

деле болгон жок . 12-мартта эркек балдарга 

180 балага актовый залда кылмыштуулуктун 

алдын алуу боюнча слайд менен сабак өтуп 

ИДН,  соц педагог, директор , тарбия завуч 

психолог, кл жетекчилер тушундуруу ишин 

жүргүздүү. 

Тар завуч 

соц педагог 

психолог 

кл жетекчилер 

организатор 

6 Январь 

айы 

 «Наркоманияга 

каршыбыз»деген 

темада  класстык 

сааттарды өткөрүү 

Мектепке балдар 18 –январдан баштап 5-9-

11-класстын окуучулары келе баштады. 11- 

класстын класс жетекчилери классты эки 

бөлүп алып «Наркоманияга каршыбыз» деген 

темада балдар өздөрүү даярдап сабак 

өтуштүү.   

Тарб завуч 

Соц педагог 

 11- кл класс 

жетекчилери 

7 Феврал 

айы 

Ата-эне жана 

балдар арасындагы 

түшүнбөстүктөрдү 

9 д, к класстын 6 окуучусу туулган кун 

өткөрүп анти кино көрүшүп кафеге 

барышкан. Алардын ата-энелери чакыртылып 

 

Ата-энелер 

тарбия завуч 



жоюу. суйлоруу болду. ИДН кызматкери дагы өзү 

ата-энелерин балдарын чакыртып сулошуп 

КДДга чыгаруу даярдап жатат. 

Ата-энелери тушунук кат жазып беришти . 

Азыр мектептин да ата- эненинда кароосун да 

турат. Мектеп 3- айга ВШУ га койдук. 

соц педагог 

психолог 

класс 

жетекчиси 

ИДН 

организатор 

8  Март айы  Сабакты себепсиз 

калтырган 

окуучулар менен 

иштөө . 

Сабакты себепсиз калтырган  окуучулар 

менен иштеп жатабыз . Көбүнчө балдар ооруп 

сабак калтыруу да 

справкасын алып келип жатат. 6-7-8-10- 

класстын окуучулары онлайн сабак  өтүп 

үйлөрүндө.  

12-мартта актовый залда эркек балдарга 

сабакты себепсиз калтырбоо,  сабак учурунда 

көчөгө чыкпоо, кечинде башка мектептин 

балдары менен чогулуп  бирин- бирин сабап,  

мушташпоого түшүндүрүү иши болду 

 

Директор  

тар завуч 

организотор 

соц педагог 

психолог 
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