
Мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы 

№ Иш-чара Мөөнөтү Жооптуу Каржылоо жана 

эскертүү 

1.  

Мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо 

концепциясын, программаны жана иш-чаралардын планын 

бекитүү 

Декабрь 2020-ж. БжИМ, КББА - 

2.  

Радио, теле, жалпыга маалымдоо каражаттары жана 

социалдык тармактар аркылуу түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү 

Дайыма 
БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ 

(РИПКиППР) 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

3.  

Тарбия концепциясын, программаны жана иш-чаралардын 

планын жер-жерлерде талкуулоо жана түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү, маалымат кампанияларын өткөрүү 

2021-2022-ж. БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ 
Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

4.  

Тарбия маселеси боюнча дайыма берилүүчү радио, теле 

берүүлөрдү, ток-шоуларды, талкууларды уюштуруу, атайын 

сайт ачуу 

Дайыма БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ 
Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

5.  

Тарбиялык иштердин болжолдуу календардык-тематикалык 

пландарын, сабактардын жаңы үлгүдөгү иштелмелерин, 

методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу жана жайылтуу 

2021-2022-ж. БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр, 

акы алуу кызматы 

6.  

Тарбияга байланыштуу китептерди, эмгектерди, 

жыйнактарды чыгаруу, дүйнөлүк бестселлер болуп калган 

китептерди которуп чыгаруу 

Дайыма 
БжИМ Мамтил ул. ком., 

КББА, 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр, 

акы алуу кызматы 

7.  

Тарбиялык иштер боюнча телесабактарды иштеп чыгуу 

жана жайылтуу (теле аркылуу көрсөтүү жана YouTobe 

каналына жайгаштыруу 

Дайыма БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ 
Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

8.  

Тарбиялык иштер боюнча алдыңкы тажрыйбаларды, “Ата-

энелер мектебинин” тажрыйбасын жалпылоо, 

республикалык деңгээлде жайылтуу жана тажрыйба 

алмашуу 

Дайыма 
БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ, 

обл. ББ бор/инст, рай/шаар ББ 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

9.  

Тарбиялык иштер боюнча мектеп директорлору, алардын 

орун басарлары, класс жетекчилер жана рай/шаар ББ 

кызматкерлери үчүн адистик чеберчиликти жогорулатуу 

Дайыма БжИМ, КББА 
Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 



курстарын уюштуруу жана жер-жерлерде семинар-

тренингдерди, тегерек столдорду өткөрүү 

10.  
Педагог адистерди даярдаган окуу жайларда тарбиялоого 

көңүл бурууну күчөтүү 
Дайыма БжИМ, ЖОЖдор, КББА - 

11.  
Тарбиялык иштер боюнча конкурстарды, мелдештерди, 

өнүгүү жана тарбия багытында жайкы лагерлерди 

уюштуруу 

Дайыма 
БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ, 

рай/шаар ББ 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

12.  
Класс жетекчилердин усулдук бирикмелерин, социалдык 

тармактардагы топторун жандандыруу 
Дайыма 

БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ, 

рай/шаар ББ 
- 

13.  

Тарбия жаатында билим берүү мекемелеринин, 

уюмдарынын (БжИМ, министрликтер, КББА, 

ПКАӨжКДРИ, рай/шаар ББ, жергиликтүү бийлик ж.б.) 

кызматташтыгын, өнөктөштүгүн бекемдөө 

Дайыма 

БжИМ, КББА, министрликтер, 

ПКАӨжКДРИ, рай/шаар ББ, 

жергиликтүү бийлик ж.б. 

- 

14.  

Ден соолугу боюнча жана психикалык жактан муктаждыгы 

бар балдар менен иштөө, инклюзия боюнча педагогдор, ата-

энелер үчүн методикалык сунуштарды иштеп чыгуу, 

китепчелерди чыгаруу 

2020 

БжИМ, Соц.өнүк. мин., КББА, 

ПКАӨжКДРИ, обл. ББ 

бор/инст, рай/шаар ББ 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

15.  

Ата-энелердин педагогикалык сабаттуулугун жогоралутууга 

карата иш-чараларды, сунуштарды, китепчелерди иштеп 

чыгуу, басып чыгаруу жана теле, радио берүүлөрдү 

уюштуруу 

Дайыма 

БжИМ, Соц.өнүк. мин., 

Мамтил ул.ком., КББА, 

ПКАӨжКДРИ 

Республикалык 

бюджет, демөөрчүлөр 

16.  
Ата-энелерге, окуучуларга психологиялык жардам көрсөтүү 

боюнча Социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу 

кызматтардын ишин жакшыртуу 

2021 
БжИМ, Соц.өнүк. мин., КББА, 

ПКАӨжКДРИ 
- 

17.  Мектептерге психолог штатын киргизүү 2021 КР Өкмөтү, БжИМ 
Республикалык, 

жергиликтүү бюджет 

18.  
Тарбия концепциясынын ишке ашуусуна, жер-жерлерде 

тарбиялык иштердин аткарылып жатканына мониторинг 

жүргүзүү 

Дайыма 
БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ, 

обл. ББ бор/инст, рай/шаар ББ 

Республикалык, 

жергиликтүү бюджет 

19.  

Тарбиялык иштерди баалоону колго алуу, ал үчүн 

долбоордук иш-аракеттерди киргизүү, кайтарым 

байланышты уюштуруу, иштин сапатын, натыйжалуулугун 

баалоо критерийлерин иштеп чыгуу жана колдонуу 

Дайыма БжИМ, КББА, ПКАӨжКДРИ 
Республикалык, 

жергиликтүү бюджет 



План мероприятий по реализации Концепции воспитания школьников и молодежи  КР на 2021-2030гг.  
 

№ Мероприятия Срок Ответственный Финансирование  

1.  
Утверждение программы и плана мероприятий по 

реализации Концепции воспитания школьников и молодежи  
Декабрь 2020-г. МОиН КР, КАО - 

2.  
Проведение разъяснительной работы через телевидение, 

радиопередач, СМИ и социальные отрасли 
регулярно МОиН, КАО, РИПКиППР 

Республиканский 

бюджет, спонсоры 

3.  

Обсуждение концепции воспитания, программы и плана 

мероприятий,  разъяснительная работа, проведение 

информационной кампании на местах 

2021-2022г. МОиН, КАО, РИПКиППР 
Республиканский 

бюджет, спонсоры 

4.  
Организация ток-шоу, дискуссий   по проблемам воспитания 

через телевидение и радио, создание сайта  
регулярно МОиН, КАО, РИПКиППР  

Республиканский 

бюджет, спонсоры 

5.  
Разработка календарно-тематических планов, методических 

пособий, новых образцов уроков и распространение 
2021-2022г. МОиН, КАО,  РИПКиППР.  

Республиканский 

бюджет, спонсоры, 

платежный сервис. 

6.  
Выпуск книг, трудов, сборников по воспитанию, перевод 

мировых классиков (бестселлер) 
регулярно 

МОиН, КАО, НАЦ. комиссия 

по Гос языку 

Республиканский 

бюджет, спонсоры, 

платежный сервис 

7.  
Разработка видео-уроков по воспитательной работе, 

размещение их в канале  YouTobe 
регулярно МОиН, КАО, РИПКиППР,  

Республиканский 

бюджет, спонсоры 

8.  

Обобщение новых идей педагогов-новаторов, 

“Педагогических школ родителей”, обмен опытом на 

республиканском уровне,  

регулярно 

МОиН, КАО, РИПКиППР,  

обл.ОО  центр/инст, рай/гор 

ОО 

Республиканский 

бюджет, спонсоры 

9.  

Организация курсов для директоров, зам директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, 

специалистов рай/гор ОО, проведение круглых столов, и 

семинаров.  

регулярно МОиН, КАО 
Республиканский 

бюджет, спонсоры 

10.  
В УМК программы пед. вузов уделять особое внимание 

воспитательной работе. 
регулярно МОиН, КАО, ВУЗы - 

11.  
Организация летнего лагеря, конкурсов и др. меропиятий по 

воспитательной работе, 
регулярно 

МОиН,, РИПКиППР рай/гор 

ОО 

Республиканский 

бюджет, спонсоры 



12.  
Уделить внимание на работу методических объедений 

классных руководителей, соц. сфер, групп. 
регулярно 

МОиН, КАО, РИПКиППР,  

обл.ОО  центр/инст, рай/гор 

ОО 

- 

13.  
Укрепление сотрудничества и партнерства образовательных 

организаций  (МОиН, КАО, РИПКиППР,  обл.ОО  

центр/инст, рай/гор ОО и местной власти и т.д..)  

регулярно 

МОиН, КАО, РИПКиППР,  

обл.ОО  центр/инст, рай/гор 

ОО 

- 

14.  
Работа с ОВЗ детьми, инклюзивное образование, разработка 

методических рекомендаций для родителей и педагогов по 

устранению  самотических и психических проблем у детей. 

2020 

МОиН, КАО, РИПКиППР,  

обл.ОО  центр/инст, рай/гор 

ОО 

Республиканский 

бюджет, спонсоры 

15.  
Разработка методических пособий, книг, рекомендаций для 

родителей и выпуск о педагогическом образовании для 

родителей 

регулярно 

МОиН, КАО, РИПКиППР,  

обл.ОО  центр/инст, рай/гор 

ОО 

Республиканский 

бюджет, спонсоры 

16.  
Сотрудничесво с министерством социального развития и 

труда  для оказания  помощи родителям, учащимся  
2021 

МОиН, Мин..Соц. развит., 

КАО, МОиН, КАО, 

РИПКиППР 

 

17.  Введение штата психолога в школах 2021 Правительство КР, МОиН 
Республиканский, 

местный бюджет 

18.  
Мониторинг по реализации концепции воспитания на 

местах 
регулярно 

МОиН, КАО, , РИПКиППР,  

обл.ОО  центр/инст, рай/гор 

ОО  

Республиканский, 

местный бюджет 

19.  
Организация мероприятий по оцениванию воспитательной 

работы, эффективности реализации концепции,  т.е. 

обратная связь 

регулярно МОиН, КАО, РИПКиППР,   
Республиканский, 

местный бюджет 

 

 


