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Көзөмөлдүн максаты Жооптуу жак Каралуучу
жер

1 2 3 4 5 6
АВГУСТ

1 Мектептин жаңы окуу жылына 
карата: материалдык-
техникалык базасы, кадрлар 
менен толук камсыз болушу, 
классты топтоштуруу, 
мектептин иш-кагаздарынын, 
окуу кабинетеринин, спорт 
залдын абалы.

Ф.к. Окуу кабинеттери-нин, 
лабораториянын абалын 
билүү.

Администра
циянын 
мүчөлөрү

СЕНТЯБРЬ
1 Мектеп китепканасындагы 

окуу китептеринин 
жетиштүүлүгү.

Ф.К. Окуучулардын окуу 
китептери менен камсыз 
болушун тактоо.

Китепкананын 
башчысы.

Директор 
алдындагы 
кеңешме.

2 Окуучулардын сабакка 
катышуусун көзөмөлдөө

А.К. Сабакты себепсиз 
калтыруунун алдын 
алуу.

ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

3  Отчетторду ( ОШ-1) 
тапшыруу.

Т.К. Окуучулардын санын 
(келген-кеткен ж.б.) 
тактоо.

ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

4 Жаш адистерге насаатчыларды 
бекитүү

Т.К ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

5 Календардык-тематикалык 
пландарды бекитүү.

Ф.К. Календардык пландарды
бекитүү.

ОББ УБ 
кеңешмеси

6 Социалдык циклинин УБнин 3 
айлыгы

Т.К. ОББ директор

ОКТЯБРЬ
1 Мектеп ашканасынын абалын 

көзөмөлдөө
Ф.К. 1-4 класстарга 

уюштурулган ысык 
тамактын сапатын 
баалоо

 Уюштуруучу Администра-
тивдик 
кеңешме, 
маалымдама

2 Класстык журналдарды 
текшерүү

Т.К. Журналдардын абалы, 
окуучулар жөнүндөгү 
маалыматтын туура 
толтурулушун 
көзөмөлдөө

 ОББ Өндүрүштүк
кеңешме, 
маалымдама

3 Жаш мугалимдердин  иши 
насаатчылар менен  .

Ф.к Устаттардын усулдук 
жардамы, сабактарды 
талдоо.

 ОББ
насаатчылар

УБ 
кеңешмеси



4 1-класстын окуучуларынын 
ден-соолугунун абалын  билүү

Т.к. Биринчи класстын 
окуучуларынын 
ден-соолугунун абалын  
билүү.

Мектеп 
мээрман айымы

Башталгыч 
класс УБ 
кеңешмеси

5 Олимпиадага окуучуларды 
даярдоо

Ф.к.  
Предм.муг-ри

Кичи-
педкеңеш

6 5-класстарда класстык жалпы 
көзөмөл жүргүзүү.

 КЖК 5-класстын окуучула-
рынын жаңы чөйрөгө 
ыңгайланышын, I жана  
II тепкичтин 
ортосундагы байла-
нышты байкоо.

 ОББ Кичи 
кеңешме, 
маалымдама

7 1-класстарга жалпы көзөмөл 
жүргүзүү.

Кжк 1-класстын 
окуучуларынын 
мектепке көнүшүн 
байкоо.

 ОББ Кичи 
педкеңеш

8 Көркөм өнөр, технологиялык 
жана ден соолук маданияты 
циклинин  жумалыгы.
Көргөзмө уюштуруу. Улуттук 
оюндар менен.

Т.к Класстан тышкаркы 
иштердин алып 
барылышы.

 ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

НОЯБРЬ
1 I чейректеги окуучулардын 

жетишүүсүн талдоо.
Ф.к Окутуунун деңгээлин 

Жана окуучулардын 
билим сапатын аныктоо.

 ОББ Кичи 
педкеңеш

2 Класстык журналдарды 
текшерүү

Т.к Чейректик баалардын 
объективдүүлүгүн, туура
коюлушун аныктоо.

 ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме, 
маалымдама

3 1-4- класстагы өздөштүрүүсү 
начар окуучулар менен  иш 
алып баруу, кластык жалпы 
көзөмөл жүргүзүү

Т.к Предметтик мугалимдер 
жекече иш алып 
баруусун баалоо.

 Кл.жет.
ОББ

Директор 
алдындагы 
кеңешме, 
маалымдама

4 Социалдык камкордук көрүү 
иш аракетин талдоо.

Т.к. Аз камсыз болгон үй-
бүлөлөргө, жетим 
балдарга жардам 
көрсөтүү.

Администра 
ция мүчөлөрү.

Директор 
алдындагы 
кеңешме, 
маалымдама

5 5-9- класстардын 
окуучуларынын күндөлүктөрүн
текшерүү.

Т.к. Бирдиктүү 
орфорграфиялык 
эрежелерди сактоо, 
бааларды коюуну ата-
энелер Жана класс 
жетекчилер тарабынын 
өз убагында текшерилип
турушун көзөмөлдөө.

 Уюштуруучу маалымдама

6 Окуучулардын сабакка 
катышуусун текшерүү.

Ф.к. Класс жетекчилер жана 
предметтик 
мугалимдердин ишин 
көзөмөлдөө. Себепсиз 
сабакты калтыруунун 

 ОББ. Директор 
алдындагы 
кеңешме, 
маалымдама



алдын алуу.

8 5-11-класстарда тарых, адам 
жана коом сабагынын 
өтүлүшүн текшерүү.

Т.к. « Жаны темаларды 
окуучулардын 
өздөштүрүүсү.»

ОББ                
УБ жетекчи

УБ отуруму, 
маалымдама

9 Тилдер  циклинин он күндүгүн 
өткөрүү.
Тематикалык кече менен 
жыйынтыктоо.

Т.к УБ жетекчи УБ отуруму, 
маалымдама

ДЕКАБРЬ
1 Жалпы мектептеги класстан 

тышкаркы иштердин 
уюштуруулусун талдоо.

Т.к Иш-аракеттерди 
сапаттуу өткөрүүнү 
баалоо

УБ жетекчиси,  
ОББ

УК отуруму, 
Кл.жет –лер  
кеңеши

2 Окуучулардын сабакка 
катышуусун көзөмөлдөө.

Ф.к Класс жетекчилердин, 
мугалимдердин иш 
аракетин баалоо. 
Себепсиз сабакты 
калтыруунун алдын 
алуу.

 ОББ  
соцпедагог

Директор 
алдындагы 
кеңешме, 
маалымдама

3 Жаш адистер менен иштөө. Т.к Жаш мугалимдердин өз 
ара жана тажрыйба-луу  
мугалимдердин сабакка 
кирүүсүн 
активдештирүү.

 ОББ
насаатчылар

Директор 
алдындагы 
кеңешме, 
маалымдама

4 Класстык журналдарды 
текшерүү.

Т.к Баалардын жыштыгын 
жана объективдүү 
коюлушун көзөмөлдөө

 ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

5 Жарым жылдык боюнча 
административдик текшерүү 
иштерин алуу

Ф.к Окуучулардын 
билимдерин, 
көндүмдөрүн, 
ыкмаларын талдоо.

 ОББ УБ 
кеңешмеси, 
маалымдама

6 Табигый-илимий усулдук 
цикли УБнин(география,   
химия, биология) 
предметтеринин жумалыгы.
Таймаш (викторина) менен 
жыйынтыктоо.

Т.к УБ жетекчи УБ отуруму, 
маалымдама

7 9-класстарда класстык 
жалпылоочу көзөмөл 
жүргүзүү.

Кжм Окуучулардын билим 
сапатын жана 
тарбиялуулугун 
анализдөө.

 ОББ Кичи педкеңш
маалымдама

ЯНВАРЬ
1 I жарым жылдын жыйынтыгын

талдоо.
Ф.к Окуучулардын билим 

сапатын баалоо.
 ОББ Педкеңеш, 

маалымдама
2 Окуучулардын укук 

бузуусунун алдын алуу.
Т.к Укук бузуунун алдын 

алуу, укуктук тарбия 
берүү.

 Соцпедагог Админист-
ративдик 
кеңешме

3 Таланттуу окуучулар менен 
иштөө.

Т.к Таланттуу окуучулар 
менен иштөөнү, мек-
тептеги райондук жана 
шаардык предметтик 
олимпиадалардын 

 Уюштуруучу Админист-
ративдик 
кеңешме



жыйынтыгын талдоо

4 Окуучулардын 
лабораториялык жана 
практикалык иш дептерлерин 
текшерүү.

Т.к Физика, химия, биология
боюнча программалык 
материалдардын 
аткарылышын текшерүү.

 ОББ Маалымдама, 
УБ отуруму

5 7-класска жалпы көзөмөл 
жүргүзүү

Кжк Окуучулардын билим 
сапатын жана 
тарбиялуулугун 
анализдөө.

 ОББ Кичи педкеңш
маалымдама

ФЕВРАЛЬ
1 Кесипти туура тандоо боюнча 

9-11 кл. окуучуларынан анкета 
алуу.

Т.к 9-11- класстын 
окуучуларынын 
кесиптик багытын 
аныктоо

 ОББ 
Кл.жетекч

Усулдук 
кеңештин 
отуруму, 
маалымдама

2 8 – 10-класстардажалпы 
класстык көзөмөл жүргүзүү

Кжк Окуучулардын билим 
сапатын жана 
тарбиялуулугун 
анализделет.

 ОББ Кичи педкеңш
маалымдама

3 Төмөнкү предметтер боюнча 
окуучулардын өздөштүрүүсүн 
талдоо: 
 - физика  11-класс
 - география   6- класс
 - орус тили 4- класс
 - кыргыз  тили 3-класс

Т.к Окуучулардын 
көндүмүн, ой-
жүгүртүүсүн байкоо, 
жыйынтыкталат.

УБ жетекчиси Админист-
ративдик 
кеңешме, 
малымдама

4 Математика, физика 
предметтеринин жумалыгы.
“Билгичтер”сынагы менен 
жыйынтыктоо.

Т.к Окуучулардын 
кызыгуулары өнүгөт

 ОББ УБ отуруму, 
маалымдама

МАРТ
1 Көчүрүү жана бүтүрүү 

экзамендерине даярдык көрүү.
Т.к Экзаменге болгон 

даярдыкты байкоо
 ОББ Директор 

алдындагы 
кеңешме

2 Окуучулардын чыгармачылык 
иштеринин сапатын жана 
абалын көзөмөлдөө

Т.к Окуучулардын илимий 
изилдөлчү иштерин 
баалоо

Уюштуруучу Усулдук 
кеңештин 
д.о.б.

3 «Социалдык циклинин» УБ 
(тарых предмети)жумалык.
Кече менен жыйынтыктоо.

Т.к  ОББ Директор 
алдындагы 
кенешме 

4 Спорттук секциялардын, 
ийримдердин ишин 
көзөмөлдөө.

Ф.к Окуучулардын 
ийримдерге катышуусун
талдоо.

 Уюштуруучу Директор 
алдындагы 
кеңешме

5 Мугалимдердин өзүн-өзү 
өркүндөтүүсүн текшерүү.

Т.к Өзүн-өзү өркүндөтүү 
боюнча тажрыйба 
алмашуусу

 ОББ УБ.отуруму

6 6-класска жалпы класстык 
көзөмөл жүргүзүү

Кжк Окуучулардын билим 
сапатын жана 
тарбиялуулугун 

 ОББ Кичи педкеңш
маалымдама



анализдөө.

АПРЕЛЬ
1 Экзаменге даярдык көрүү Т.к Экзамендик 

материалдарды даярдоо 
алардын программага 
туура келишин тандоо 
боюнча экзаменди 
тактоо, экзамендин 
расписаниесин түзүү

 ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

2 Окуу программасынын 
аткарылышын текшерүү.

Т.к Окуу программасы-нын 
аткарылышынын абалы.

 ОББ Админис- 
тративдик 
кеңешме

3 Тема : «Билим кени китеп» 
китеп сүйүүчүлөрдүн 
жумалыгы. 

 Уюштуруучу Директор 
алдындагы 
кеңешме

4 Окуу китептеринин сакталышы
боюнча рейддерди уюштуруу.

Ф.к Окуу китептеринин 
абалын билүү.

Китепкана 
башчысы

Админис- 
тративдик 
кеңешме

5 Класстык журналдарды 
текшерүү.

Ф.к Баалардын  жыйын-
тыгын, журналдардын 
жалпы абалын билүү.

 ОББ маалымдама

6 11-класска жалпы класстык 
көзөмөл жүргүзүү

Кжк Окуучулардын билим 
сапатын жана 
тарбиялуулугун 
анализдөө.

 ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

7 Төмөнкү предметтер боюнча 
окуучулардын өздөштүрүүсүн 
талдоо:
 Кыргыз тили жана адабияты 

9-11 класс
 Тарых 9-11  класс
 Математика 9-11 

класс

Окуучулардын 
өздөштүрүүсүн, экзамен 
берүкчү предметтер 
боюнча деңгээлин 
аныктоо, даярдыкты 
күчөтү.

 ОББ Директор 
алдындагы 
кеңешме

МАЙ
1 Башталгыч класстардын 

окуучуларынын шар окуусун 
текшерүү.

Т.к Башталгыч класстын 
материалдарын, 
окуучулардын 
өздөштүрүүсүн баалоо.

 ОББ УБ отуруму

2 Окуу кабинетинин абалын 
көзөмөдөө.

Ф.к Окуу кабинетинин 
абалын баалоо.

УБ жетекчиси, 
кабинет 
башчысы.

Директор 
алдындагы 
кеңешме

3 Окуу-тарбия иштеринин 
жылдык жыйынтык чыгаруу

Ф.к Окуучулардын билим 
сапатын, жетишүүсүн, 
тарбиялык деӊгээлин 
аныктоо.

 ОББ педкеңеш

ИЮНЬ
1 Жыйынтыктоочу 

аттестациялоо
Т.к Жыйынтыктоочу 

аттестациялоону 
көзөмөлдөө

Директор педкеңеш



2 Күбөлүктөрдү жана 
аттестаттарды толтуруу

Т.к Аттестат жана 
китепчени текшерүү

Экзамендик 
комиссия

Админист-
ративдик 
кеңешме

3 Окуу-тарбиялык иштерди 
талдоо жана жаңы окуу 
жылынын иш планын түзүү

Т.к Мектеп окуучуларынын 
билим сапатына талдоо

Директор  
ОББ

педкеңеш

ИЧКИ ТЕКШЕРҮҮНҮН БАГЫТТАРЫ

                 Мектептеги  ички  текшерүүдө  класс  жетекчилердин  чеберчилигин,
чыгармачылыгына  байланыштуу  маселелерди,  илимий  тарбиялык  деңгээлин
өркүндөтүүгө  жана  анын  кемчиликтери  боюнча  педагогикалык  тарбиячынын
чеберчилигин  арттыруу,  окуучулардын  ар  тараптан  өсүп  өнүгүүсүнө  теориялык,
практикалык, саясий жактан тарбия-таалим алуусуна иш аракет жасоо жана иштердин
жыйынтыгын чогулуштарда кеңири анализдеп талкулоо.

I чейрек   Окуучулардын мектептеги, коомдук жердеги жүрүш-турушу, боорукердиги,   
                ыймандуулугу жана милдеттери. 

II чейрек  Окуучулардын ар тараптан өсүп өнүгүүсүнө ийримдердин, предметтик       
                ийримдердин, дене тарбия иштери, маданий иштери, көмөктөш болушу,       
                кызыгуусун арттыруу. 

III чейрек  Окуучулардын жөндөмдүүлүгүн, таланттарынын ачылышынын деңгээли 
жана практикада колдонулушу.

IV чейрек  Иштелген иштеринин жыйынтыктарынын отчету. Конкурс, кѳргѳзмѳлѳрдү   
                 уюштуруу.
                   

I. ПРОГРАММАЛАРДЫН АТКАРЫЛЫШЫ

1. Предметтик мугалимдердин баардыгын окуу                        август 
    программалары менен камсыз кылуу.                         ОББ, китепканачы 

2. Программалардын аткарылышын көзөмөлдөө.           чейректе бир жолу 
                                                                                                ОББ, директор 

3. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштер : 

3.1.   10.09.20-ж. чейин  перспективдүү планды жаңыртуу.           ОББ 

3.2. Мугалимдерге өз билимдерин жогорулатууга, планын           ОББ
     түзүүгө жардам берүү.                                                                 



3.3. Өз билимдерин жогорулатуу боюнча мугалимдердин            ОББ                            
отчетторун угуу (ангемелешүү өткөрүү ). 

3.4. Мугалимдердин өз ара сабактарга катышуусун уюштуруу.  ОББ

Мектеп  ичиндеги иш кагаздарына көзөмөл жүргүзүү

I   чейрек II  чейрек III  чейрек IV   чейрек

Мектепке жаны 
келген 
окуучулардын өздүк
делолорун текшерүү

1-11 класстарынын 
класстык 
журналдарын 
текшерүү

1-11 класстарынын 
класстык 
журналдарын 
текшерүү

1-11 класстарынын 
класстык 
журналдарын 
текшерүү

1- класстарынын 
окуучуларынын 
өздүк делолорун 
текшерүү

9-11 - 
класстарынын 
окуучуларынын 
өздүк делолорун 
текшерүү

9-11 - 
класстарынын 
окуучуларынын  
күндөлүктөрүн 
текшерүү

1-11 - класстарынын
окуучуларынын 
өздүк делолорун 
текшерүү

3-11- класстарынын
Окуучуларынын 
күндөлүктөрүнүн 
абалын, 1-6 
класстарынын 
маршруттук 
баракчаларын 
текшерүү

5-9 класстарынын 
«Тарбиясы  оор » 
өспүрүмдөрүнүн 
күндөлүктөрүн 
текшерүү.

5-11 класстарында  
орус тили, кыргыз 
тили,чет тили  
предметтеринин 
дептерлеринин 
текшерилишин 
текшерүү.

3-11- класстарынын 
окуучуларынын 
күндөлүктөрүндө 
чейректик, 
бааралынын 
коюлушун 
текшерүү.

класстык 
журналдарын 
текшерүү

Башталгыч 
класстарынын 
дептерлеринин 
абалын текшерүү

Мектепке жаңы 
келген 
окуучулардын 
өздүк делололрун 
текшерүү

6-11 класстарынын 
биология ,  
география 
предметтеринин 
дептерлерин 
текшерүү

1- класстарынын 
окуучуларынын 
туулгандыгы 
жөнүндө 
күбөлүктөрүн 
текшерүү

Мектепке жаңы 
келген 
окуучулардын 
өздүк делолорун 
текшерүү

1-11 – класстарынын
иш дептерлерин 
текшерүү.

5-11 класстарында 
тарых, химия, 
математика, физика
предметтеринин 
дептерлерин 
текшерилишин 
текшерүү



*Мугалимдердин иш убакытын ай сайын эсепке алуу.
*Класстык журналдардын абалы, сабактарды алмаштыруу, табелдерди түзүү.
*9,11 – класстарынын журналдарын текшерүү менен өзгөчө үлгүдөгү 
документтерге талапкер окуучулардын окуусун көзөмөлдөө.
*Ийримдердин иштөө журналдарын текшерүү. 
*Мугалимдердин күндөлүк пландарын текшерүү, алардын календарлык план 
жана журнал менен дал келишин көзөмөлдөө.

          
  Окуу  программалардын  мектеп ичиндеги көзөмөлү

I   чейрек II  чейрек III  чейрек IV   чейрек

Программаларды 
түзөтүү, 
календардык 
пландарды бекитүү

1- 4- класстарында Мекен
таануу. Табият 
таануупрограммаларынын
аткарылышы

2-11 
класстарында 
орус тили 
предмети 
боюнча жазуу 
иштерин 
көзөмөлдөө.

5 – класстарында 
Мекен 
таануу.табият 
таануу 
программаларынын 
аткарылышы

Жаш адистердин 
календардык 
пландарындагы 
программаларынын 
аткарылышы.

2-11- класстарында 
математика сабактары 
боюнча жазуу иштерин 
көзөмөлдөө.

8-11 
класстарында  
химия  предмети
боюнча 
лабораториялык 
иштеринин 
аткарылышы.

7-11 – классында 
физика предмети 
боюнча 
лабораториялык, 
практикалык 
иштердин 
аткарылышы.

Ийримдердин иш 
пландарын бекитүү.

I жарым жылдыкта
 6-11- класстарында
Информатика, география 
предмети боюнча 
практикалык иштердин 
аткарылышы.

1-11- 
класстарында  
Ж.Ж.Э., Ө.К.Э., 
предметтери 
боюнча 
практикалык 
иштерин 
өткөрүү.

9-11 класстарында 
дил баян, 
баяндамалардын 
нормаларынын 
аткарылышы

Акы төлөөчү 
кызматтар.

 Ийримдердин  иштерин 
көзөмөлдөө.

Ийримдердин  
иштерин 
көзөмөлдөө.

1-7 – класстарында 
жолдо жүрүү 
эрежелеринин  
аткарылышы.

Башталгыч 
класстарында 
жат жазуу, 
текшерүү 
иштеринин 
нормаларынын 
аткарылышы.

Ийримдердин  
иштерин 
көзөмөлдөө.



КЛАССТЫ  ЖАЛПЫ КӨЗӨМӨЛДӨӨ 

№ Көзөмөдүн түрлөрү жооптуу
жыйынтык иш

кагаз

1 Сабакка жана класстан тышкаркы 

иштерге катышуу.

Администрация

мүчөлөрү

Маалымдама

2 Текшерүү иштери. Администрация

мүчөлөрү

Маалымдама

3 Жазуу дептерлерин текшерүү. Администрация

мүчөлөрү

Маалымдама

4 Класстык жкрналдарды текшерүү Администрация

мүчөлөрү

Маалымдама

5 Күндөлүктөрдү текшерүү. Администрация

мүчөлөрү

Маалымдама

6 Окуучулардын сабакка катышуусун 

көзөмөлдөө. (Рейд өткөрүү.)

Администрация

мүчөлөрү

Анализ

7 « Класстагы окуучулардын 

ортосундагы мамиле » анкета алуу.

Администрация

мүчөлөрү

Анализ

8 Тарбиялуулукту аныктоочу анкета алуу Администрация

мүчөлөрү 

Маалымдама

9 Предметтик мугалимдер жана класс 

жетекчилер менен аңгемелешүү.

Администрация

мүчөлөрү

Анализ

10 Окуучулар менен аңгемелешүү. Администрация

мүчөлөрү

Анализ


