
 

Ленин районундагы №40 орто мектебинде 2018-2019- окуу жылынын 

I-жарым жылдыгында Мамлекеттик тил боюнча 

аткарылган иштердин отчету 

 

 Мамлекеттик тил кафедрасынын темасы: «Жалпы билим берүү 

процессиндеги катышуучулардын мотивациялык чөйрөсүн өнүктүрүү 

аркылуу мамлекеттик тилди үйрөтүү».  

1-чейректе УБнин төмөнкү кеңешмелери өтүлдү :   

а)Бирикменин иш планын бекитүү. 

б) Календардык-тематикалык планды текшерип бекитүү. 

в) Бирикме мүчөлөрүн тактоо. 

г) Жарыш жат жазуулардын жыйынтыгын талкулоо 

  д) Чейректин текшерүү иштерин талкулоо 

Бирикменин иш планы, мугалимдердин календардык-тематикалык 

пландарды УБ тарабынан текшерилип  мүдүр аркылуу бекитилди. 

 Бирикме мүчөлөрүн тизмеси такталды. 

Мамлекеттик тилди окутууда 9 мугалим эмгектенет. 

1. Ботаева Жумгал Имашевна – окуу тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун 

басары. эл агартуунун отличниги.   

2. Телтаева Токтогул  Эсенгуловна  -  жогорку категориядагы мугалим, эл 

агартуунун отличниги. 

3. Тиленбаева Жаңыл Кытайбековна -жогорку категориядагы мугалим  

4. Алышбаева Гулнара Турдакуновна - мамлекеттик тил боюнча мүдүрдүн орун 

басары,1-категориядагы мугалим. 

5. Алманбет кызы Ирина- 2-категориядагы мугалим.  

6. Бекболотова Гулбарчын Алтынбековна – мугалим 

7. Майсупова Салтанат Акеновна-1категориядагы мугалим 

8. Мамытова Марал Маматариповна-1-категориядагы мугалим 

9. Мусабаева Нуржан Темирбековна-жаш адис 

 

УБ темасына байланыштырып мамлекеттик тил мугалимдери өзүн - өзү 

өркүндөтүү темаларын тандап алышты. 

1. Ботаева Ж.И.- «Кыргыз тилин октуунун сапатын жогорулатуу- тил 

мыйзамын аткаруунун башкы талабы».   

2. Телтаева Т.Э.- «Мамлекеттик тил сабагында окуучуларды формативдик 

баалоо».  

3. Тиленбаева Ж.К. – «Кыргыз тили жана адабиятын  коммуникативдик 

негизинде окутуу».  

4. Алышбаева Г.Т.- «Калыптандыруучу баалоону окуу процессинде 

пайдалануу». 

5.  Алманбет кызы И. – «Сабактардын натыйжалуулугун жогорулатууда 

усулдардын ролу». 

6.  Бекболотова Г.А. – «Көркөм адабият аркылуу окуучунун инсандык сапатын 

калыптандыруу».  

7. Мамытова М.М.- «Кыргыз тилин октутууда   окуучулардын жашоодогу адеп- 

ахлактык көз карашын калыптандыруу жана  руханий дүйнөнү байытуу».  



8. Майсупова С. А. –« Кыргыз тили сабагында  окуучулардын сүйлөө кебин 

өстүрүү». 

9. Мусабаева Н.Т. – «Башталгыч класстарда сөздүк менен иштөө».  

Жаш адистер менен иш жүргүзүү жагы да көзөмөлгө алынып жаш адис 

Мусабаева Н.Т.,Бекболотова Г.А. болуп бекитилди. Жаш адистер менен 

насаатчынын биргелешкен иш планы түзүлүп мектептин мүдүрү тарабынан 

бекитилди.  

 

           2018-2019- окуу жылындагы иш-чаралар бекитилди 

№ Иш-чаранын темасы Айы-күнү Мугалим 

1 23-сентабрь  

«Тил майрамы» 

22-сентябрь Алманбет к. И. 

2 Ч.Айтматов 90-ж. 

Долбоор 

ноябрь Бекболотова Г.А. 

3 4-декабрь  

«Манас күнү» 

4-декабрь Алышбаева Г.Т. 

4 12-декабрь  

Ч. Айтматов 90-ж. 

Адабият күнү 

12-декабрь Майсупова С.А. 

5 Эне тил майрамы  21-февраль Телтаева Т.Э. 

6 5-март Ак калпак күнү 5-март Мусабаева Н.Т. 

7 Нооруз майрамы 19-март Мамытова М.М. 

 

Жарыш жат жазуулардын жыйынтыгы талкууланды. 

Текшерүүнүн жыйынтыгында мектеп боюнча билим сапаты 49 %,  

өздөштүрүүсү  85 % ,жетишпөөсү 15% болду. 

Чейректин текшерүү иштери талкуланды. 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тили боюнча 

сапаттуулук 52 % кыргыз адабияты боюнча сапаттуулук 51%, Жалпы мектеп 

боюнча билим сапаттуулугу кыргыз тили боюнча    52% түздү. 

Мамлекеттик тилин начар өздөштүргөн окуучулар менен иштер өтүлүп 

жатат. Мугалимдер начар өздөштүргөн окуучулар менен жеке 

тапшырмаларды берип, үй тапшырмаларын өзгөчө текшерип турушат. 

Мамлекеттик тили сабагынан административдик жат жазуулардын 

жыйынтыгы төмөнкүдөй болду: 

4-а класс боюнча билим сапаттуулугу-52%, өздөштүрүүсү-79% 

4-б класс боюнча билим сапаттуулугу-40%, өздөштүрүүсү-75% 

4-в класс боюнча билим сапаттуулугу-39%, өздөштүрүүсү-76% 

4-г класс боюнча билим сапаттуулугу-48%, өздөштүрүүсү-83% 

Жалпы-билим сапаттуулугу-57%, өздөштүрүүсү-100%. 

 Журналдардын толтурушу,  сааттардын аткарылышы улам  текшерилип 

турду.  5-класстын мугалимдери-  Телтаева Т., Тиленбаева Ж.К.,  



Мамытова М.М. окуучулардын башталгыч класстан мектептин ортоңку 

баскычына өтүүдөгү кыйынчылыктарды эске алып сабактарын өтүшөт.  

Октябрь айында 5-а,5-б,5-к класстарында улантуучулук максатында окуу 

ылдамдыктарына текшерүү жүргүзүлдү Жыйынтыктары көрсөткөндөй  

5-а классында билим сапаттуулук 60 % өздөштүрүүсү 81 % түздү. 

5-б классында  билим сапаттуулук 65 % өздөштүрүүсү 100 % түздү.  

Жалпы мектеп боюнча 5-класстардын окуу жөндөмдүүлүгүнүн  билим 

сапаттуулугу 58 % өздөштүрүсү 92 % түздү.  

Ошону менен бирге 5-класстарда жат жазуу өттү. Жыйынтыктары 

көрсөткөндөй  

5-а классында билим сапаттуулук 50 % өздөштүрүүсү 77 % түздү. 

5-б классында  билим сапаттуулук 51 % өздөштүрүүсү 83 % түздү. 

Жалпы мектеп боюнча 5-класстардын билим сапаттуулугу 49 % өздөштүрүсү 

77.06 % түздү.   

 Окуучулардын 2 жумушчу дептери жана 1текшерүү иштери үчүн 

дептерлери бар. 

Жылдык иш планы белгиленгендей №40 орто мектебинде кыргыз тили 

жана адабияты боюча мектеп ичинде өткөрүлгөн иш олимпиадага 

жалпы 5-11-класстар боюнча 29 окуучу катышты. Тапшырмалар тест 

түрүндө жана ооз эки фомада алынды. Биринчи орунга ээ болгондор  

мектеп ичинде сыйланышты. Ал эми райондук олимпиадага 9-а-

классынын окуучусу Нурайым Дөөлөтбекова катышып, 2-орунга чыгып 

келди. 

      Мектепте Мамлекеттик тил күнүнө карата дубал гезиттери чыгарышты 

жана «Кыргыз тилим менин сыймыгым» деген темада майрамдык иш -чара 

өткөрүлдү. Жооптуу мугалим  Алманбет к.И.. иш -чараны абдан жакшы өттү. 

Окуучулар ырларды окуп, комузда ойноп, бий бийлешти.       

 
 

Бишкек шаарындагы №40 орто мектебинин 2018-2019 окуу жылындагы  



Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 29 

жылдыгына, Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата «Тил жана 

Айтматов» үч айлыгын өткөрүүдөгү иш-чаралар  
Сентябрь, октябрь,ноябрь айларында мугалимдер жана окуучулар тарабынан 

Мамлекеттик тил күнүнө жана Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына арналган 

көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлдү: 5-11 класстар дубал гезиттерди 

чыгарышты жана 11-класстар «Кыргыз тилим-менин сыймыгым», 7-8-

класстар арасында «Тил жана Айтматов» темасында дил баян жазышты жана 

сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. 16-октябрда №44 мектебинде «Кыргыз ыры-

жүрок сыры» көркөм окуу сынагында 8-в класстын окуучусу Лесков Данил 

катышып келди. Ал эми 2-ноябрда 8-9 класстын окуучулары Самаков 

Жылдызбек жана Дөөлөтбекова Нурайым Ч.Айтматовдун «Саманчынын 

жолу» повестинен монолог айтышып 2-орунга жетишип, шаардык кароо-

сынакка жолдомо алышты. Ошондой эле 16-ноябрда №9 мектепте  

Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына карата долбоорго катышып келишти.     

4-декарбрь  «Манас күнү» белгиленди. Иш-чара абдан кызыктуу өттү. Манас 

эпосу кыргыз элинин сыймыгы аттуу темада 7-8-класстар арасында адабий 

кече мектептин китепканасы менен биргеликте өттү.   

 
12-декабрь «Аалам алпы Айтматов» аттуу иш-чара өтүп окуучулар көркөм 

окушту жана обондуу ырларды ырдашып, сахналаштырылган үзүндүлөрдү 

көргөзүштү. 

 
 



 №40 орто мектебинин мамлекеттик тил мугалимдеринин Мамлекеттик 

тил жумалыгы 2018-2019-окуу жылынын 13-20-ноябрында болуп отту. 

 Максаты: Окуучулардын Мамлекеттик тилге болгон кызыгуусун онүктүрүү, 

өз оюн так айта билүүгө көнүктүрүү.  

1. Майсупова С.А. «Айылдагы эмгек» 4-б класс 14-ноябрь  

2. Мамытова М.М. «Саат канчада ?» 2-а класс 19-ноябрь 

3. Бекболотова Г.А. «Этиш» 7-а класс 19-ноябрь  

4. Алманбет к. И. «Аныктооч» 9-а класс 13-ноябрь 

Чечим: 1.Усулдук бирикме өз ишин туура план боюнча иштеши зарыл. 

2. 5- класстардын дептерлери текшерилсин. 

3. Мугалимдер окуучуларга жазуу иштерин иштетип жатканда туура жазуу 

минуталарын системалуу өткөрүү зарыл. 

4. Сөздүк менен туура  иштегенге көңүл буруу зарыл.   

 

 
Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары:                      Г.Т.Алышбаева 

 

 


