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Кам корчула р кецеш месинин мyчолору : Сулайманова А.А,С ыртп ае ва It.H,
Тюлегенов А.И, Щушенбаева Е.А, Агишева Л.Х,Гуйван О.В, Камиев Д.О,
Мамытжанова Т.}К, Совданбеков Ж, Урмалиева Xt, Усенов t.И,Чуханова
Г.В, Ташбаева Б.Т,Иманалиев М.

Кун тартибинде:

1. <<Мектегlтин 202а-2021-окуу жьlлындагы онyгyy багдарламасы-ишIмер-
дуyлyктyЕ карата багыттанууср(Искакова Vl.Дж).

2. Камкорчулар кецешмесинин 2020-2021-окуу жылына карата иш планы
ме!{ен тааныш}у.

Кецешменин жyрyшy:

1.Биринчи суроо боюнча мектептин мyдyрy Искакова N4.Дж откон окуу
жылынын жыйынтыктары жонyндо айтып берли. Жалпысынан 2019-2а2а-
окуу жылына коюлган пландар пандемияга карабай онлайн форматта да
аткарылгандыгын баса белгилеп кетти. Бу"о жакшьi кФрсотк!-ч экендигин
айтып,ар бир иш аракетке комоктошкон мектеп жааматына ыраазычылыгын
айтты. Ошондой эле, 2020-2а2|-жацы окуу жылында коюла турган маселе
жана максаттарга токтолуп oTTY:

1 ) Пtаны технологиялардъiн yстyндо иштоо

2) Кыргыз,орус,англис тилдерин окууда окуучулардын мyмкyнчyлyкторyн
кобойтуу

З) Пtаш мугалимдерге методикалык жардам берууну уюштуруу
4) Ата-энелерди кобуроок мектеп турмушуна араJIашуусун кобойтlry

Чечимдер:

1) 2019-2020-ок}у жылынын ишин канааттандыраарлык деп эсептелсин

2) Хtачы окуу жылында окуучулардын билим сапатын жацы технологиялар-
ды колдонуу, изденyy жана мугапимдердин жардамы менен котор\y

З ) Кыргыз,орус,англис тилдерине болгон кызыryулар кyчотyлсyн



4) Тажрыйбалуу муг€tлимдер жаш муг€rлимдерге устат боrгуп бекитилсин

5) Ата-энелерди мектеп турIчtуншуна тартууга иштер жyрryзyлсyн.

2.Экинчи суроо боюнча мектеп камкорчулар кецешмесинин жетекчиси
Тюлегенов А.И 20|9-2О20-окуу жылындагы аткарылган пландарга
ТокТоJý/п,жылДык план 2018-2019-окуу жылына салыштырмаггуу б"р Ев
томон болгондуryн айтты,анткени КР ББжана 'I4Мнин J\b68 буйруryнун
мектеп тарабынан аткарылышы себеп болгон. Андан сырткары 2020-2021-
окуу жылына коюлган иш пландары менен тааныштырып кетишти:

1) Ата-энелер комитетин тyзyy жана иш чараларды иштеп чыryу.

2) Ата-энелер менен r{ тараптуу келишимдерди тYзYY.

3) Ата-энелер y.гyrl "ачык эшик" жумaлыгын жарыялоо.

4) Аз камсыз болгон уй-булодоry окуучуларды колдоо.

5) Ата-энелер арасында "Менин баrrапд окуган окуу классы"аталышындагы
кароо-сынак откоруу. Ата-энелер MeHeir бирдикте спорттук иш чарадарды
откорYY жана демоорчYлYк кыJý}i.

6) Ата- энелер арасында ар тyрдyy темада лекцияларды ет\д туруу.

7) Окуучулардын эс алуусун уюштуруу.
8) Камкорчулар кецешинин чоryлушун откоруп туруу.

Чечимдер:

1) Ата-энелер комитети ryзyлот1

2) Ата-энелер менен келишим тyзyлот.

2)Ата-энелер менен мектептин байланышы бекемделет.

4) Кам корyy кецешинин жардамы менен матери€tддык жардам корсотyлот.

5) Ата-энелер менен анкета тyзyлот.

6) Чоryлуш сайын ар тyрдyy лекция, докJIаддар окулат.

)дын убактылары туура пайдаланылат.

8) Камкорчулар кецешп4есинин чоryлушу болуп турат.


