
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
                   09.03.2017                       Казан шәһәре                        № под-373/17 
 

«Татарстан Республикасы 
территориясендә урнашкан 
сәләтле балалар өчен интернат 
тибындагы махсус оешмаларга 
ярдәм» гранты турында 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" 2016 елның 24 

ноябрендәге 2713-р номерлы күрсәтмәсен үтәү йөзеннән һәм төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан - сәләтле балалар өчен интернат тибындагы махсус 

белем бирү оешмаларына оешмаларга ярдәм күрсәтү максатларында б о е р а м: 

1. Расларга кушымта итеп бирелә торган: 

1.1. «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле балалар 

өчен интернат тибындагы махсус оешмаларга ярдәм " гранты турында Положение 

1.2. "Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле балалар 

өчен интернат тибындагы махсус оешмаларга ярдәм" грантын гамәлгә ашыруның 

календарь планы (алга таба - план). 

2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының структур 

бүлекчәләре җитәкчеләренә һәм грантны гамәлгә ашыру өчен җаваплы затларга 

әлеге боерыкның 1.2 пункты белән расланган планы үтәлешен тәэмин итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

«Республика олимпиада үзәге» дәүләт автоном белем бирү учреждениесенә (Г. Д. 

Зарипова) «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле балалар 

өчен интернат тибындагы махсус оешмаларга ярдәм»грантын оештыру-методик 

яктан тәэмин итәргә. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



4. Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге (Г. Ф. Гатиятуллина) 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына Татарстан 

Республикасында мәгарифне үстерү чараларын гамәлгә ашыруга каралган акчалар 

кысаларында грантны финанслауны тәэмин итәргә. 

5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Сәләтле 

балалар өчен интернат булган Татарстан Республикасының гомуми белем бирү 

оешмаларына ярдәм итү гранты турында»2016 ел, 12 июль, под-1342/16 нчы 

боерыгы үз көчен югалткан дип санау хакында 

6. Гомуми белем бирү һәм укучыларның йомгаклау аттестациясе бүлегенә 

(Л. И. Саубанова) өч көнлек срокта әлеге боерыкны  Татарстан Республикасы 

Юстиция министрлыгына дәүләт теркәвен тапшырырга 

7. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә  калдырам. 

 

Премьер-министр урынбасары 

Татарстан Республикасы Премьер - министры                                        Э. Н. Фәттахов 

 

  

  

  



Расланган 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 2017 елның 9 мартындагы  
№под-373/17 боерыгы белән 
 

«Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле балалар өчен 

интернат тибындагы махсус оешмаларга ярдәм " гранты турында 

Положение 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге нигезләмә «Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

сәләтле балалар өчен интернат тибындагы махсус оешмаларга ярдәм итү " грантын 

алуга конкурс сайлап алуны оештыру һәм үткәрү тәртибен билгели (алга таба-

грант). 

1.2. Грант Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 

белән гамәлгә куела (алга таба - министрлык). 

1.3. Грант итә 

Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле балалар өчен 

интернат тибындагы махсус оешмаларның  олимпиада клубларын үстерүгә ярдәм 

итәргә,  сәләтле балаларны төрле яклап үстерү һәм аларга ярдәм итү, аларның төрле 

дәрәҗәдәге интеллектуаль конкурсларда һәм ярышларда катнашуын мотивацияләү 

максатыннан оештырыла.  

1.4. Грантта катнашучвылар  - Грантны гамәлгә куючы (грант бирүче) һәм 

Грант алучы.  

Грантны гамәлгә куючы (грант бирүче) - грантлар бирү буенча вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыручы министрлык. 

Грант алучы - Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле 

балалар өчен интернат тибындагы махсус учреждениегә караган,  төп гомуми һәм 

урта гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмасы - 

әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән критерийларга һәм таләпләргә туры килә торган 

юридик зат. 



1.5. Грант  1нче  11 нче урынны  алган. Грант алучыга,   сәләтле балалар 

өчен Олимпиада клубы эшчәнлеген үстерүгә һәм аңа ярдәм итүгә, олимпиадаларда, 

интеллектуаль конкурсларда һәм төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнашу 

мотивациясенә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру   бер тапкыр бирелә 

торган акчалата бүләк, 

1.1. Грант күләме түбәндәге күрсәткечләр суммасы белән билгеләнә: 

1) укучыларның олимпиадаларда, интеллектуаль конкурсларда һәм төрле 

дәрәҗәдәге ярышларда катнашу нәтиҗәлелеген исәпкә алып, грант алучы алган 

баллар саны: 

мәктәп укучыларының республика олимпиадасының йомгаклау этабы 

призерларының һәрберсе өчен (Апр) - 5 балл, 

мәктәп укучылары республика олимпиадасының йомгаклау этабында һәр 

җиңүче өчен (Апоб) - 10 балл, 

Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының төбәк этабы призерларының 

һәрберсе өчен-15 балл, 

Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының төбәк этабы җиңүчесе өчен - 

(Впоб) 20 балл, 

Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының йомгаклау этабында һәр 

призлы урын яулаган өчен (Спр) 50 балл, 

Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының йомгаклау этабында һәр 

җиңүче өчен (Сгюб) 100 балл, 

мәктәп укучыларының халыкара олимпиадасының һәр призеры өчен-150 балл, 

мәктәп укучыларының халыкара олимпиадасы җиңүчесе өчен-200 балл,' 

Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының «2016/17 уку елына 

мәктәп укучыларының олимпиадалары һәм аларның дәрәҗәләре исемлеген раслау 

турында» 2016 елның 30 августындагы 1118 номерлы боерыгы белән расланган 

2016/17 уку елына олимпиадалар исемлегенә кертелгән олимпиадаларда җиңүчеләр 

һәм призерлар булу (е) 25 кешегә кадәр - 100 балл, 26 һәм аннан күбрәк кеше (Е]) - 

200 балл.  



Укучыларның төрле дәрәҗәдәге олимпиадаларда, интеллектуаль конкурсларда 

һәм ярышларда катнашу нәтиҗәлелеге узган елның 1 августыннан агымдагы елның 

1 маена кадәр, грант алуга конкурс үткәрелә торган чор эчендә исәпләнә 

Җыелган сумма агымдагы елның 25 маена түбәндәге тәртиптә к 

коэффициентына тапкырлана (интернатта   укучылар санына карап) : 

2- гомуми белем бирү оешмасында (алга таба - интернатта 

тәрбияләнүчеләр);бер үк вакытта интернатта яшәүһәм тәрбияләнү  белән төп гомуми 

белем бирү программаларын үзләштерүче 200 бала белән 

1,8-200 дән алып 250 гә кадәр интернатта тәрбияләнүче; 

1,6-251дән 300гә кадәр интернатта тәрбияләнүче; 

1,4 - саны белән 301 кадәр 350 интернатта тәрбияләнүче 

1,2 - саны 351 кадәр 500 интернатта тәрбияләнүче 

Шулай итеп, грант алучыга исәпләнгән балларның гомуми күләмен 

билгеләүнең йомгаклау формуласы түбәндәге ия: 

Укучыларның катнашу нәтиҗәлелеге = (Апр*5) + (Апр*10) + (Впр*15) + 

(Впоб*20) + (Спр*50) + (Споб*100) + (Эпр*150) + (Опоб *200) + (е*100) + (Е,*200) * 

к (интернатта  укучылар саны) 

Конкурс нәтиҗәләре буенча республика эксперт комиссиясе, грантка дәгъва 

кылучылар җыйган гомуми (иң аздан иң азга кадәр) баллар санын күрсәтеп, 

ранңировкаланган  исемлекне төзи.  

2) әлеге Нигезләмәнең 3 бүлегендә күрсәтелгән бәяләү критерийлары 

нигезендә Олимпиада клубы эшчәнлеге проектын яклау нәтиҗәләре буенча алынган 

баллар саны. 

Иң күп балл җыйган һәм 1-11 урын алган    11грантка дәгъва кылучыларны   

киләсе тәртиптә раслыйлар: 

2,2 млн. сум-максималь балл җыйган 2 кеше, 

2,1 млн. сум-максималь балл җыйган 4 кеше, 

1,8 млн. сум-максималь балл җыйган 3 кеше, 

1,5 млн. сум-максималь балл җыйган 2 кеше. 



1.7. Грант алучыларны сайлап алу ачык төскә ия һәм,  төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан сәләтле балалар өчен интернат тибындагы махсус 

учреждениедә белем бирү оешмасында укучыларның - нәтиҗәлелеген   исәпкә алып 

үткәрелә.  

1.8. Олимпиада клубы Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

гомуми һәм урта гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы сәләтле 

балалар өчен интернат тибындагы махсус учреждение мәгариф оешмасы базасында 

төзелә, һәм фән, техника, мәдәният өлкәләрендә казанышларны тирәнрәк аңларга 

омтылган укучыларның ирекле берләшмәсе булып тора. 

1.9. Олимпиада клубы үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе законнары, 

Татарстан Республикасы законнары, учреждение Уставы, әлеге Нигезләмәгә   таяна. 

2. Конкурста катнашу өчен гаризалар бирү 
2.1. Конкурста мәгариф оешмалары катнаша ала, 

Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы-сәләтле балалар өчен 

интернат тибындагы махсус оешмалар . 

2.2. Грант алуга Конкурс Министрлык боерыгы нигезендә үткәрелә. 

2.3. Грант бирүче унбиш көннән дә соңга калмыйча конкурс үткәрү турында 

боерык Грант бирүченең рәсми сайтында мәгълүмат урнаштыру юлы белән игълан 

итә. 

2.4. Грант алучыларга агымдагы елның 5 маеннан да соңга калмыйча 

муниципаль берәмлек Башкарма комитетының мәгариф идарәсе (бүлеге) җитәкчесе 

раслаган гариза, әлеге «Сәләтле балалар өчен интернат тибындагы 

махсуслаштырылган оешмаларга ярдәм итү " гранты Нигезләмәсенең 2.7  пунктында 

күрсәтелгән документлар пакетын,  кәгазьдә һәм электрон носительләрдә Татарстан 

Республикасы территориясендә урнашкан» Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан» түбәндәге адрес буенча: 420036, Казан шәһәре, 

Социалистик ур., 5 йорт, 4нче кат, каб. 3 (9-00дән 17-00гә кадәр, төшке аш 12-00 дән 

13-00гә кадәр; шимбә, якшәмбе-яллар).оештыру комитетына,тапшырырга кирәк 



2.5. Грант алуга конкурс операторы-министрлыкның «Республика 

олимпиада үзәге» дәүләт автоном белем бирү учреждениесе (алга таба - 

«Республика олимпиада үзәге»ГАОУ). 

2.6. Гариза агымдагы елның 5 маеннан соң бирелгән очракта, Грантка дәгъва 

кылучы конкурста катнашу хокукыннан мәхрүм ителә. 

3. Конкурсны оештыру һәм үткәрү тәртибе  

3.1. Конкурс ике этапта үткәрелә:  

читтән торып - (агымдагы елның 5 маеннан 12 маена кадәр) - бирелгән 

мәгълүмат материалларына һәм документларына анализ; 

турыдан туры этап - (агымдагы елның 18 маеннан 30 маена кадәр)-Сәләтле 

балалар өчен мәктәп-интернатларда олимпиада клубы эшчәнлеге проектын яклау. 

Сайлап алу материаллары Министрлыкның рәсми сайтында түбәндәге бүлектә 

урнаштырылган: программалар һәм проектлар /бүлекчәсендә: укытучыларга 

грантлар/ «Татарстан Республикасының сәләтле балалары өчен махсус оешмаларга 

ярдәм».  

3.2. Конкурс материалларын бәяләү өчен комиссия рәисе һәм комиссия 

әгъзалары составында 13 кешедән дә ким булмаган республика эксперт комиссиясе 

төзелә. 

3.3. Республика эксперт комиссиясенең персональ составы Министрлык 

боерыгы белән раслана. 

3.4. Республика эксперт комиссиясе әгъзалары сәләтле балалар өчен 

интернат булган һәм конкурста катнашучы мәгариф оешмалары җитәкчеләре һәм 

педагоглары була алмый. 

3.5. Республика эксперт комиссиясе утырышлары кирәк булган саен 

уздырыла һәм алар составының яртысыннан артыгы катнашса, хокукый   булып 

санала. 

3.6. Республика эксперт комиссиясе агымдагы елның 12 маена кадәр читтән 

торып катнашу этабы кысаларында бирелгән гаризаларны карый, экспертиза 

нәтиҗәләре буенча эксперт бәяләмәләрен рәсмиләштерә (тапшырылган 

документларның 2. 7 пункт таләпләре нигезендә). Читтән торып   этабы нәтиҗәләре 



буенча конкурста катнашучыларның барысы өчен дә җыелган баллларның гомуми 

(иң күптән иң азга кадәр) санын күрсәтеп, ранжированный исемлек төзелә. 

3.7. Республика эксперт комиссиясе эше нәтиҗәләре буенча конкурсның 

турыдан-туры этабында катнашу өчен грантка дәгъва кылучыларның исемлеге 

төзелә һәм раслана (турыдан-туры этапны үткәрү сроклары турындагы мәгълүмат 

Министрлык һәм «Республика олимпиада үзәге»ГАОУ сайтында турыдан-туры 

этапка узган грант эзләүчеләр исемлеге белән урнаштырылачак). 

3.8. Турыдан-туры этап (грантка дәгъва кылучыларның олимпиада клублары 

проектларын яклау) агымдагы елның 18 маеннан 30 маена кадәр оештырыла һәм 

үткәрелә.  

Төп этап олимпиада клубы эшчәнлеге проектын яклау рәвешендә (кәгазь һәм 

электрон чыганакта) үткәрелә. 

Читтән торып яклауга читтән торып уздырылган этапта максималь балл 

җыйган 13 грантка дәгъва кылучы сайлап алына һәм проектларны яклау үткәрелә. 

Проектны яклау вакты 15 минуттан артмаска тиеш. 

3.9. Конкурс сайлап алуы критерияләре булып тора: 

белем бирү оешмасы алдында куелган бурычларны исәпкә алып, проектның 

актуальлеге, яңалыгы, максатка ярашлылыгы; 

тәкъдим ителгән проектны массакүләм практикада куллану ихтыяҗы 

(тиражлау) мөмкинлеге, нәтиҗәлелек,  

проектны гамәлгә ашыру өчен педагогик кадрлар һәм матди-техник база булу; 

социаль партнерлар җәлеп итү; 

эшнең нәтиҗәлелеге; 

проектны гамәлгә ашыруның конкрет нәтиҗәләрен фаразлау һәм аны гамәлгә 

кертүне бәяләү механизмы булу. 

Конкурсның турыдан-туры этабын бәяләү критерийлары 

Критерийлар 
 

Күрсәткечләр 
 

Максималь 
балл 
 

1.Олимпиада клубы 
эшчәнлек   
нәтиҗәлелеге проекты 

Белем бирү оешмасы 
алдында куелган 
бурычларны исәпкә 

  
4 балл 
 



белән ачык чыгыш ясау алып, проектның 
актуальлеге, 
максатчанлыгы 

 тәкъдим ителгән 
проектны массакүләм 
практикада куллану 
ихтыяҗы (тиражлау) 
мөмкинлеге, 
нәтиҗәлелек,  
 

2балл 

 Проектны гамәлгә 
ашыру өчен беренчел 
база булу  

3 балл 

 Социаль партнерлар 
җәлеп итү  

2 балл 

 Эшнең нәтиҗәсе  5 балл 
 Проектны гамәлгә 

ашыруның конкрет 
нәтиҗәләрен фаразлау 
һәм аны кертү 
механизмын бәяләү  
 

4 балл 

  20 балл 
3.10. Конкурсның турыдан-туры этабы нәтиҗәләре буенча республика 

эксперт комиссиясе агымдагы елның 15 июненә кадәр читтән торып һәм көндезге 

этап нәтиҗәләре буенча җыелган баллар санын күрсәтеп, грант алучыларның   

исемлеген карый һәм формалаштыра. 

3.11. Грант алучы агымдагы елның 1 июленә кадәр Министрлык сайтында 

расланган грант алучылар исемлеген программа һәм проектлар укытучыларга 

грантлар/ «Татарстан Республикасының сәләтле балалары өчен интернат тибындагы 

махсус оешмаларга ярдәм»./ бүлекчәсендә урнаштыра:  

3.12. Грант алучылар исемлеге министрлык боерыгы белән раслана 

3.13. Грант бирү турындагы карар проект турында белә торып дөрес булмаган 

яки ялган мәгълүматларны бирү ачыкланганда кабул ителми. 

4. Бәйгене финанслау 
Грант бирү максатларында субсидия бирү тәртибе Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә. 



«Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан сәләтле балалар өчен интернат 

тибындагы махсус оешмаларга ярдәм» 

гранты турында Положениегә кушымта 

Раслыйм 
Башкарма комитетның мәгариф бүлеге 
җитәкчесе___________________ 
ФИО______________________________ 

 

Конкурста катнашкуга  гариза 

Гариза бирүче 
(ТР муниципаль 
берәмлекнең 
мәгариф идарәсе) 

Җитәкченең ФИО 
(тулы) 

Гариза бирүченең 
юридик адресы, 
телефон, 
электрон адрес 

Проектның исеме 

    

Кушымта (әлеге Положениенең 2.7 пунктында күрсүтелгән документлар), битләр 
санын күрсәтеп 



Расланган 
Татарстан Республикасы  
Мәгариф һәм фән министрлыгының  
2017 елның 9 мартындагы  
№ под-373/17 боерыгы белән   

«Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан сәләтле балалар өчен 
интернат тибындагы махсуслаштырылган оешмаларга ярдәм итү»  грантын  гамәлгә 

ашыруның календарь планы 

 
№ 
п/п 

чара үтәлеш 
вакыты 

 

җаваплы 
 

 "Татарстан Республикасы 
территориясендә урнашкан 
сәләтле балалар өчен интернат 
тибындагы махсус оешмаларга 
ярдәм" грантын гамәлгә ашыру 
мәсьәләсе буенча оештыру 
комитеты киңәшмәсе 

агымдагы 
елның  Март 

ае 

Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 

гомуми белем бирү һәм 
укучыларны йомгаклау 

аттестациясе бүлеге 

 Муниципаль районнарның 
мәгариф бүлекләре (идарәләре) 

җитәкчеләре белән март ае 
киңәшмәсе 

агымдагы 
елның  март 

ае 

Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 
гомуми белем бирү һәм 
укучыларны йомгаклау 
аттестациясе бүлеге 

 
 Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 
сайтында грантлар турында 

норматив-методик материаллар 
һәм реклама мәгълүмат 

урнаштыру 

апрель ае Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 
гомуми белем бирү һәм 
укучыларны йомгаклау 
аттестациясе бүлеге 

 
 Конкурста катнашырга 

теләүчеләрдән документлар 
кабул итү, теркәү, конкурс 

документларын карау 

бу елның 5 
маена кадәр 

, ДАУ 
«Республика олимпиада 
үзәге», республика 
эксперт комиссиясе 

 
 Конкурс комиссиясе утырышы, 

читтән торып катнашу этабына 
йомгак ясау 

агымдагы 
елның 12 

маена кадәр 

ДАУ«Республика 
олимпиада үзәге», 
республика эксперт 
комиссиясе 

 



 Турыдан-туры  этап 
(Олимпиада клублары 

проектларын яклау) 

агымдагы 
елның 30 

маена кадәр  

ДАУ«Республика 
олимпиада үзәге», 
республика эксперт 
комиссиясе 

 
 Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 
сайтында йомгаклау боерыгын 

бастырып чыгару һәм грант 
алучыларның расланган 
исемлеген урнаштыру 

агымдагы 
елның 1 

июленә кадәр 

Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 

гомуми белем бирү һәм 
укучыларны йомгаклау 

аттестациясе бүлеге 
 Грантның бер тапкыр бирелә 

торган түләүне оештыру 
2017 елның 15 

декабренә 
кадәр 

бухгалтерлык исәбе һәм 
хисап бүлеге, Татарстан 
Республикасы Мәгариф 

һәм фән 
министрлыгының 

гомуми белем бирү һәм 
укучыларны йомгаклау 

аттестациясе бүлеге 
 


