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Урматтуу ата-энелер, сизди жалпы эмгек жамаатыбыздын атынан жаңы жыл майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
Быйылкы окуу жылын биз чоң өзгөрүүлөр менен
баштадык. Биз «Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 100
университеттерине тапшыруу» жаңы долбоорун ишке
ашырып жатабыз. Бул үчүн биз эл аралык TOEFL,
IELTS, SAT сынактарына даярдоо ыкмаларын жакшыртууну улантып жатабыз. Жакында эле 25 окуучубуз
TOEFL сынагынан 100 баллдан жогору алышты, бул эл
аралык стандарттын көрсөткүчү.
Биз окуучулардын өнүгүүсү үчүн клубдар, волонтердук
уюмдар сыяктуу жагымдуу шарттарды түзүп жатабыз.
Быйыл мектебиздин жатаканасы жана материалдык-техникалык базасы жаңыртылды. Ар бир окуучунун коопсуздугу үчүн мектептин территориясына камералар орнотулду жана жеке карталарды колдонуу
системасы киргизилди.
Администрация жана мугалимдерибиз окутуу процессинде жаңы педагогикалык техникаларды, заманбап
маалымат каражаттарын колдонуп дайыма билимин жогорулатып турушат. Быйыл эмгек жамаатыбызга
англис тили эне тили болгон кесиптештерибиз кошулду. Ошондуктан чет тилдерди үйрөнүүнүн эффективдүүлүгү жогорулады.
Биз профилдик билим берүү боюнча пилоттук долбоорду киргизип жатабыз. Жакынкы пландарыбызда финляндия жана австралиялык билим берүү системасын киргизүү бар.
Алдыда жаңы жыл, жаңы ачылыштар. Мугалимдерге чыгармачыл жеңиштер, окуучуларга ийгилик, ата-энелерге сабырдуулук жана мектеп жашоосуна активдүү катышууну каалаймын. Баарыңыздарга ден соолук,
аманчылык жана ийгилик каалаймын.
Биз окуучуларыбыздын ата-энелеринин ишенимин барктайбыз жана ал ишенимди актоо үчүн колубуздан
келгендин баарын жасайбыз.

- ИСМАИЛ СОЙСАЛ
лицейдин Директору

2017-2018 - окуу жылдын башталышына карата
лицейдин материалдык-техникалык базасы
жаңыртылды.
Мектеп кампусунун оңдоо иштери
жүргүзүлдү
Коопсуздук камералары орнотулду

Ашкана жаңы жабдуулар менен
камсыздалды
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Окуучуларыбыз лицейдеги иш-чаралар менен чектелбестен борборубузда болуп жаткан иш-чараларга да катышып келүүдө.

2 бет

Выпуск #1

Бишкектеги биринчи жолу эл
аралык жарым марафон 130
окуучу катышты

Бишкектеги мектептер
арасында өткөрүлгөн дебат
турниринде лицейдин атын
коргоп келишти

Кайрымдуулук акциясы:
Эки Карыялар үйүнө жана
реабилитациялоо
борборуна концерттик
программа тартуулашты

Экологияны сактоо
алкагында Свердлов
райондук администрациясы
менен биргеликте
ишембилик уюштурушту

Бул чейректерде окуучуларыбыздын эне тилге,
орус тилге жана тарых сабагына болгон кызыгуусун жогорулатуу максатында иш-чараларга бай
болгон жумалыктар өткөрүлдү.
Кыргыз тили
- улуттук кийимдер, көркөм окуу конкурстары
- улуттук спорт оюндары
- дебат турнири
- ак калпак акциясы
- каада-салттар, улуттук ыр, оюн-зооктор

Жаңы келген окуучуларга лицейибиздин негизги
чет
тили
болгон
англис
тилин
мыкты
өздөштурүүсү үчүн ар кандай интерактивдүү
оюндар, усулдар аркылуу жумасына 12 саат
англис сабагы окутулду.
Бул окуу жылдан тартып жогорку класстагы окуучуларызбыз өздөрүнүн мүмкүнчүлуктөрүн негизинде келекчектеги кесипке керектелген сабактарды тереңдетип окууга шарт түзүлдү.
Физико-математикалык профиль
алгебра, геометрия, физика, химия, маселерди
чечүү боюнча практикум

Орус тили
- Улуттук оюндар
- Театрлашкан программалар
- Көркөм окуу конкурстары
- Викториналар

Так-математикалык профиль
химия, биология, математика
Социалдык - гуманитардык профиль

Тарых
- Музейлерге баруу
- Тарыхый жерлерди зыярат кылуу
- Чынгыз Айтматовдун туулган күнүн белгилөө

Тарых, адам жана коом, экономика,
геометрия, математика жана тилдер
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Окуучулардын интеллектуалдык,
маданий жана спорттук өнүгүүсү
үчүн 7 кружок, 8 спорттук секциялар өз ишмердүлүктөрүн жүргүзүп
келүүдө. Жалпысынан окуучулары
vбыздын 80% сунушталган ийримдерге активдүү катышып келүүдө.

2 бет

Выпуск #1

Спорт

Интеллектуалдык

футбол, баскетбол, волейбол,
дзюдо, самбо

Тогуз коргоол, шахмат,
«Робототехника», Немис тили,
«Кыргыз тилин үйрөнөбуз»,
«Говорим по-русски»,
«Speaking», «Talking»

Маданий
«Драма», «Комуз», Анимация

ЛИЦЕЙДИН АДМИНИСТРАЦИЯСЫ ДА КООМЧУЛУККА ПАЙДАЛУУ БОЛГОН
ИШ-ЧАРАЛАРЫ УЮШТУРУП КЕЛҮҮДӨ.
“Бордош мектеп” №16 мектебине
техникалык жардам көрсөтүлдү

Ата-Энелер үчүн англис
жана түрк тилдери боюнча
курстар уюштурулууда

Энелер үчүн кулинариялык
курстары өткөрүлүүдө

Ата-Энелер үчүн волейбол жана
футбол боюнча иш-чаралар
апта сайын өткөрүлүүдө.

Жогорку окуу жайларга тапшыруу, университеттеги
стипендиялар жана жеңилдиктер, тестирлөөнүн
түрлөрү жана жараяны боюнча маалымат берүү максатында “College counselling” программасы иш жүзөгө
ашырылууда.

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК
ТЕСТИРЛӨӨ
(ЖУМАСЫНА 4 СААТ)
Эл аралык экзамендер

СТИПЕНДИЯЛАР

• TOEFL
• IELTS
• SAT
www.aitmatov.edu.kg
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2 бет

Выпуск #1

ДАГЫ БИР ЖЕҢИШ!

Лицейибиздин 8-классынын окуучусу Камил Мамбетов
химия боюнча ачык эл аралык “Chemico” олимпиадасынан алтын медалга ээ болду.
Аталган олимпиада 2017-жылдын ноябрь айында
онлайн форматында болуп, дүйнө жүзүнөн 28 мектептин окуучулары катышты, 2 сааттын ичинде Камил
тест түрүндө теоретикалык жана жазуу түрүндө практикалык суроолорго туура жооп берип, 53,25 упай
менен алтын медалга татыды. Бул ийгилик анын эл
аралык олимпиадалардан алган биринчи сыйлыгы, ал
мындан ары да эл аралык жана дүйнөлүк предметтик
олимпиадаларга катышып, алтын медал алууну
максат кылып койгон.

2016-2017- ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ЖАНА
ДҮЙНӨЛҮК ОЛИМПИАДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР
РЕСПУБЛИКАЛЫК
ОЛИМПИАДА

1 Орун

ЭЛ АРАЛЫК
ОЛИМПИАДА

1
2 Орун

БИЗДИ СОЦИАЛДЫК
ТАРМАКТАРДАН
ИЗДЕГИЛЕ

2 Орун

8

2
3 Орун

3 Орун

2

4
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