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Тюлегенов А.И, Душенбаева Е.А, Агишева Л.Х,Гуйван О.В, Камиев Д.О, 

Мамытжанова Т.Ж, Совданбеков Ж, Урмалиева Ж, Усенов Д.И,Чуханова 

Г.В, Ташбаева Б.Т,Иманалиев М. 

 

Кун тартибинде: 

  

1. «Мектептин 2022-2023-окуу жылындагы өнүгүү багдарламасы-ишмер- 

дүүлүгүнѳ карата багыттануусу»(Мырзабекова Р.С). 

  

2. Камкорчулар кеңешмесинин 2022-2023-окуу жылына карата иш планы 

менен таанышуу. 

 

Кеңешменин жүрүшү: 

 

1.Биринчи суроо боюнча мектептин мүдүрү Мырзабекова Р.С ѳткѳн  окуу 

жылынын жыйынтыктары жөнүндө айтып берди. Жалпысынан 2021-2022 

окуу жылына коюлган пландар пандемияга карабай онлайн форматта да 

аткарылгандыгын баса белгилеп кетти. Бул жакшы көрсөткүч экендигин 

айтып,ар бир иш аракетке көмөктөшкөн мектеп жааматына ыраазычылыгын 

айтты. Ошондой эле. 2022-2023-жаны окуу жылында коюла турган маселе 

жана максаттарга токтолуп өттү: 

 

1) Жаны технологиялардын үстүндѳ иштѳѳ. 

2) Кыргыз, орус, англис тилдерин окууда окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн 

кѳбѳйтүү. 

3) Жаш мугалимдерге методикалык жардам берүүнү уюштуруу. 

4) Ата-энелерди көбүрөөк мектеп турмушуна аралашуусун көбөйтүү. 

 



Чечимлер: 

  

1) 2021-2022-окуу жылынын ишин канааттандыраарлык деп эсептелсин. 

2) Жаны окуу жылында окуучулардын билим сапатын жаны технологиялар 

ды колдонуу, изденүү жана мугалимдердин жардамы менен көтөрүү. 

3) Кыргыз, орус,англис тилдерине болгон кызыгуулар күчөтүлсүн. 

4) Тажрыйбалуу мугалимдер жаш мугалимдерге устат болуп бекитилсин. 

 5) Ата-энелерди мектеп турмушуна тартууга иштер жүргүзүлсүн. 

 

2.Экинчи суроо боюнча мектеп камкорчулар кенешмесинин жетекчиси 

Тюлегенов А.И 2021-2022-окуу жылындагы аткарылган пландарга 

токтолуп,жылдык план 2020-2021-окуу жылына салыштырмалуу бир аз 

тѳмѳн болгондугун айтты,анткени КР ББжана ИМнин №68 буйругунун 

мектеп тарабынан аткарылышы себеп болгон. Андан сырткары 2022-2023 

окуу жылына коюлган иш пландары менен тааныштырып кетишти: 

 

1) Ата-энелер комитетин түзүү жана иш чараларды иштеп чыгуу. 

2) Ата-энелер менен үч тараптуу келишимдерди түзүү. 

3) Ата-энелер үчүн "ачык эшик" жумалыгын жарыялоо. 

4) Аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү окуучуларды колдоо. 

5) Ата-энелер арасында "Менин балам окуган окуу классы" аталышындагы 

кароо-сынак өткөрүү. Ата-энелер менен бирдикте спорттук иш чараларды 

өткөрүү жана демөөрчүлүк кылуу. 

6) Ата-энелер арасында ар түрдүү темада лекцияларды ѳтүп туруу.  

7) Окуучулардын эс алуусун уюштуруу. 

8) Камкорчулар кенешинин чогулушун өткөрүп туруу. 

 

Чечимдер: 

 

1) Ата-энелер комитети түзүлөт. 

2) Ата-энелер менен келишим түзүлөт. 

2)Ата-энелер менен мектептин байланышы бекемделет. 

4) Кам көрүү кеңешинин жардамы менен материалдык жардам көрсөтүлөт. 

5) Ата-энелер менен анкета түзүлөт. 

6) Чогулуш сайын ар түрдүү лекция, докладдар окулат.  

7) Каникул учурунда окуучулардын убактылары туура пайдаланылат. 

8) Камкорчулар кеңешмесинин чогулушу болуп турат. 

 


