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 Л.Попов аатынан Арыылаах орто оскуолатыгар 1 чиэппэр   түмүгэ 

 

үɵрэх дьылын са5аланыыта 102 о5о 11 кылааска үɵрэ5и са5алаата. 27 учуутал үлэлиир. 

1 чиэппэргэ былаан быһыытынан  ааспыт үɵрэх дьылыгар үɵрэнээччи билиитин түмүгүн 

кытта  тэҥниир сыаллаах предметтэринэн хонтуруолунай үлэлэр ыытылыннылар.  

үɵрэнээччи ханнык тема5а, туохха сыыһалаа5ын, ал5астаа5ын ырытан, чопчу билэн-кɵрɵн 

учуутал  үɵрэнээччини кытта туох үлэни  салгыы ыытарыгар кɵмɵлɵɵх.  

БАла5ан ыйын 25 күнүттэн са5алаан учууталлар рабочай программаларын, календарнай-

тематическай былааннарын бэрэбиэркэлээһин ыытыллыбыта. Ол түмүгүнэн 27 учууталтан 

билиҥҥи туругунан гуманитарнай МХ  8 учуутал, начальнай кылаас МХ 4 учууталтан 2 

учуутал, 1 учуутал 3 предметин былаанын, естественно-матем-й цикл МХ 6 учуутал, 

эстетическэй цикл  МХ 6 учуутал былаанын бигэргэттэ.  Попов П.Д., Захаров А.А., 

Прокопьева Ч.Д., рабочай программаларын бэрэбиэркэ5э биэрэ иликтэр.  

Журнал проверката 2-тэ ыытылынна.  Бастакы проверка түмүгүнэн замечание ылбыт 

учууталлар  26..10 иккис проверка5а туората иликтэр: личнэй дьыала номера 2,7,8 кылаас 

сурунаалыгар суруллубатах; кылаас таь дьарыкка о5олор сылдьыылара 8,9 кылаас 

сурунаалыгар суруллубатах. 4 кылаас журналыгар элбэх предмет уруоктарын темалара 

сурулла иликтэр. Сыаналар а5ыйахтар. Журналы 2-с чиэппэртэн күн аайы толорору 

ирдиибит.  

Дневник 1 проверкаланна. Кылаас салайааччытын ɵттүттэн 2,3,4, 6,7 кылаас 

салайааччылара нэдиэлэ түмүгүнэн кɵрɵн бэрэбиэркэлээн илии баттыыллара кɵһүннэ. 

Дневниккэ о5о сыанатын суруйарга, тɵрɵппүтү кытта ыкса сибээстээхтик үлэлииргэ 

дневниги туһанарга, үɵрэнээччи дневниги толорорун ирдииргэ үлэлэһиэ5иҥ  

9, 11 кылаастарга тренировочнай тестирование5а заявка5а 1 эрэ о5о 11 кылаастан 

профильнай математика5а заявкалаһан үлэлээтэ. 11 кылааска 1 предмет 350солк, 9 кыл -250 

солк. Кэлин элбэх о5о кыттарыгар үлэлэһэр наада. 

2 , 5 кылаастарга нуучча тылыгар ВПР ыытылынна.  2 кылааска 12 о5оттон 10 улэлээтэ.  5- 

2, 4-6   3-2 хаачыстыба-80% 

5 кылааска 5-1, 4-1, 3-3. Хаачыстыба-40%. 

Алтынньы 16-21 күнүгэр диэри 1,5 кылаастарга адаптация нэдиэлэтэ ыытылынна. Ол 

түмүгүнэн педконсилиум буолла. Уопсайа 2 аьа5ас дьарыкка, 2 внеауд-й дьарыкка, 12 

уруокка сылдьыы буолла. Наставниктар Надежда Юрьевна, Наталья Николаевна 1, 4 

кылаастарга уруок ыыттылар. Салгыы былааннаахтык үлэлииллэригэр, методическай 

кɵмɵнү биэрэллэригэр ба5арабыт. 



Республиканскай дистанционнай олимпиадаларга кыттыы барар. Ол курдук КНРСЯ 

предметигэр 4 о5о заявкалаьан бэ5эһээҥҥиттэн са5аланна. Нуучча тылыгар Анастасия 

Николаевна нуучча тыылыгар 5-6 кылаас о5олорун кытыннарыахтаах. Математика5а 

Кенгуруга заявка барар. СВОШ-ка 5 кыл 1 о5о, 6 кыл -6 о6о, 7 кыл-6 о5о кытынна. 8-9 кыл 

о5олоро онлайн киирэн кыттыахтаахтар. 

Кустовой олимпиада5а 17 предметнэй олимпиадаттан 16 предмеккэ кытынныбыт. 

Физкультура5а быйыл биир да кыттааччы киирбэтэ. Физкультура учууталлара манна 

күүскэ үлэлэһэргитигэр. Предмет аайы оскуола иьинэн ыытыллыбыт олимпиада 

кыайыылаахтара кыттыыны ыллылар, ситиһиилэннилэр. Ол курдук математика5а 1миэстэ, 

англ тылга-3м. саха тылыгар-2м. химия5а-2м, история5а-3м, общ-4м, геогр-3м, информ-5м, 

нуучча тыл-5м, технол-4м, физика5а-3м, саха лит-1м, педаг псих-12 миэстэ. Нуучча лит, 

ОБЖ, физкультура, астрономия5а миэстэ суох.   

2 учуутал больн сырытта. Уруоктары биричиинэтэ Суох кɵтүтүүгэ  2 тɵгүл акт сурулунна. 

Инники ɵттүгэр уруогу кɵтүппэккэ, кылаас таһ дьарыгы расписаниенан ыытарга күүскэ 

үлэлиэ5иҥ. Программа5ыт ситиьиитин компь бэлиэтиигит, конт улэ, предм отчуоттары 

вторникка туттара5ыт. ИОМ учащегося каникул бутэьик кунугэр суббота5а туттарыаххыт. 

СГО толоро5ут. 

2 чиэппэргэ 9, 11 кыл пробнай ОГЭ, ЕГэ ыытыллыа.  А4 хааччына5ыт. Улууска ыытыллар 

олимп күүскэ бэлэмнэнэбит. 

 


