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№ Эш йөкмҽткеһе Дата Яуаплы Иҫкҽрмҽ 

1 2013-2014уҡыуйылына отчет  

 

август Бохарбаева Ҽ.С.  

2 2014-2015уҡыуйылына план ҡабулитеү. август Ибраһимова Р.К.  

3 Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте, Башҡортостан 

мҽҙҽниҽте аҙналығыпланынҡабулитеү һҽм 

үткҽреү. 

октябрь Ибраһимова Р.К.  

4 Мҽктҽп, район, республика кимҽлендҽ 

үткҽрелгҽн төрлө ҽҙҽби конкурстарҙа 

ҡатнашыу.( шиғыр һөйлҽү, инша яҙыу). 

йыл буйына Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

5 Мҽктҽп, район олимпиадаларына ҽҙерлҽнеү 

һҽм ҡатнашыу. 

йыл буйына 

ноябрь 

декабрь 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

6 Башҡорт теле 

һҽмҽҙҽбиҽтейылуҡытыусыһыконкурсынаҽҙер

лҽнеү һҽм ҡатнашыу 

йыл буйына 

ноябрь 

декабрь 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

7 Юбиляр шағир-яҙыусыларҙың ( М.Кҽрим, 

Р.Назаров,Г.Шафиков)шиғырҙарыняттанһөйл

ҽүконкурсына план ҡабулитеү һҽм үткҽреү 

(ҽҙҽби- музыкаль кисҽлҽр, ҽҙҽби уҡыуҙар) 

йыл буйына 

 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

8 « Асыш» фҽнни- практик конференцияла 

ҡатнашыу. 

сентябрь 

декабрь 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

9 Районыбыҙҙың 85 йыллығына арналған ижади 

эштҽр конкурсы 

Йыл аҙағында Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

10 « Минең Рҽми», « Халыҡ шағиры Бикбай» 

интернет конкурстарҙа ҡатнашыу. 

сентябрь 

февраль 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

11 Туған телдҽр көнөнҽ ҡарата шиғыр һөйлҽү 

конкурсы 

февраль Ишбулатова Г.И.  

12 Район гҽзитенҽ уҡыусыларҙың ижади 

эштҽрен, мҽҡҽлҽлҽрен баҫтырыу. 

йыл буйына Ибраһимова Р.К.  



 

13 « Һаумы, һаумы, Ҽкиҽт!» район конкурсында 

ҡатнашыу. 

йыл буйына 

 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

14 « Урал батыр» эпосын яттан һөйлҽү 

конкурсында ҡатнашыу. 

сентябрь 

апрель 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

15 « Башҡортостан уҡытыусыһы» журналында 

баҫылып сыҡҡан, башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте, 

Башҡортостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусыларына ҡағылышлы мҽҡҽлҽлҽр 

менҽн танышып барыу 

йыл буйына 

 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

16 5 класс уҡыусыларына контроль диктант 

( инеш контроль) 

октябрь Бохарбаева Ҽ.С. 

Ибраһимова Р.К. 

 

17 9 класс уҡыусыларына яҙма эш (диктант, 

изложение). 

апрель Бохарбаева Ҽ.С. 

Ибраһимова Р.К. 

 

18 10- 11 класс уҡыусыларына тест. март Бохарбаева Ҽ.С.  

19 Күсерелеш һҽм сығарылыш имтихандары. апрель май Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

20 Доклад: «Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтен 

уҡытыуҙа Б.Х.Юнысбаевтың ДКД 

технологияһы менҽн эшлҽүҙең һөҙөмтҽлҽре.» 

( 2- се ултырыш) 

ноябрь Ибраһимова Р.К.  

21 Доклад; «Икенсе быуын Федераль дҽүлҽт 

белем стандарттары нигеҙендҽ уҡытыу». 

( 3- сө ултырыш) 

ғинуар Исҡужина Д.А.  

22 Доклад; «Һүҙ сҽнғҽте оҫталарының 

тҽжрибҽһен өйрҽнеү һҽм уның һөҙөмтҽлҽре ». 

( 4- се ултырыш) 

март Ишбулатова Г.И.  

23 Интернет – дҽрес, телемост. Сҽғит төп дөйөм 

белем биреү мҽктҽбе уҡыусылары һҽм 

уҡытыусылары менҽн берлектҽ. 

март Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

24 Дистанцион дҽрестҽр менҽн танышып барыу. йыл буйына Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

 



 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

25 Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына арнап яугир 

шағирҙарҙың ҽҫҽрҙҽренҽн ( поэзия, проза) 

өҙөк ятлау 

май Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

26 Веб- дҽрестҽрҙҽ, интернет- педсоветтарҙа 

ҡатнашыу. 

йыл буйына 

 

Башҡорт теле һҽм 

ҽҙҽбиҽте, Башҡор- 

тостан мҽҙҽниҽте  

уҡытыусылары 

 

Төҙөнө:___________ Ибраһимова Р.К. / башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте, 

Башҡортостан мҽҙҽниҽте уҡытыусыларының методик берекмҽ етҽксеһе. 
 


