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№ Үткәреләһе саралар Үткәреү 

ваҡыты 

 

Яуаплылар 

 

1.  Ойоштороу мәсьәләләре: планды 

раҫлау, приказ булдырыу. 

 

ғинуар Директор, тәрбиә эштәре 

буйынса директор 

урынбаҫары, туған телдәр 

кафедраһы етәксеһе 

 

2.  Мәктәп сайтында «Башҡорт теле 

йылы» бүлеген булдырыу һәм 

алып барыу, үткәрелгән сараларҙы 

киң мәғлүмәт селтәрендә 

сағылдыра барыу. 

ғинуар Директор, тәрбиә эштәре  

буйынса директор 

урынбаҫары, туған телдәр 

кафедраһы, сайт өсөн яуаплы 

3.  Мәҙәниәт субботаһы ҡыҫаларында 

башҡортса мультфильмдар, 

фильмдар һәм спектаклдәр 

ҡарауҙы ойошотороу 

ғинуар Тәрбиә эштәре  буйынса 

директор урынбаҫары 

4.  Башҡорт телендә райондың 90 

йыллығына арналған баннер 

әҙерләү 

февраль Директор, тәрбиә эштәре 

буйынса директор 

урынбаҫары, туған телдәр 

кафедраһы етәксеһе, тарих 

фәне уҡытыусылары 

 

5.  21февраль -Туған телдәр көнөнә 

сарлар үткәреү. 

февраль Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

Әхмәтзакирова И.Ф., 

Вахитова З.Р.,  

Әсләмов Р.Н. 

Хәмиҙуллина А.Т. 

6.  «Үҙ телемдә һөйләшәм» 

интеллектуаль уйын 

Март Хәмиҙуллина А.Т., 

Әхмәтзакирова И.Ф. 

 

7.  Еңеү марофонында ҡатнашыу Март  Профком ойошмаһы рәйесе 

 

8.  “Минең шәжәрәм” фәнни-ғәмәли 

конференцияһында ҡатнашыу 

Март  Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

9.  «Рәхмәт һиңә, еңеү һалдаты» 

әҙәби-музыкаль сараһын үткәреү 

Апрель Муллағәлиева Л.Р. 

 

 

10.  Башҡорт телендә халыҡ-ара Май Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 



         

 

 

диктант яҙыуҙа ҡатнашыу уҡытыусылары 

11.  “Йәйғор” йәйге лагерь сиктәрендә 

милли уйындар үткәреү (Һабантуй, 

Кәкүк сәйе һ.б).   

 

Июнь-июль Әхмәтзакирова И.Ф., 

Хәмиҙуллина А.Т. 

12.  Халыҡ уйындарын өйрәнеү һәм  

популярлаштырыу 

Июнь 

 

Әхмәтзакирова И.Ф., 

Хәмиҙуллина А.Т. 

 

13.  Тиҙәйткестәр, туған тел тураһында 

шиғырҙар флешмобы ойоштороу 

Сентябрь 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

 

14.  Борай районында ижад иткән 

шағирҙар менән осрашыу 

ойоштороу. 

Сентябрь Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

 

15.  11 октябрь – Республика көнөнә 

арналған сара үткәреү 

Октябрь Әхмәтзакирова И.Ф., 

Муллағәлиева Л.Р. 

 

16.  Башҡорт теле декадаһын үткәреү 

(айырым план буйынса ) 

Ноябрь Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

 

17.   “Яҡтылыҡ йырсыһы” 

Мифтахетдин Аҡмулланың 

ижадына арналған  әҙәби кисә. 

Башҡорт теле йылына йомғаҡ 

яһау. 

Декабрь Вахитова З.Р., Аслямов Р.Н. 

 

Йыл әйләнәһенә 

 

18.  Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

кабинетын йыһазландырыу              

(интерактив таҡта, компьютер 

булдырыу) 

 директор 

19.  Башҡортса фильмдар, спектаклдәр 

ҡарауҙы ойоштороу 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

20.  Уҡыусыларҙың, уҡытыусыларҙың 

ваҡытлы матбуғатҡа яҙылыуын 

ойоштороу 

Директор,  башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте уҡытыусылары 

21.  «Башҡорт теле йылы» на арналған 

район, республика конкурстарында 

актив ҡатнашыу 

директор 

22.  Юбиляр-яҙыусылар ижадына 

арналған саралар үткәреү 

 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары 

23.  «Башҡорт теле йылы»на арналған 

район дистанцион ярыш үткәреү 

Муллғәлиева Л.Р. 


