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Кама Тамагы муниципаль районында 

башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем программаларын тормышка 

ашыручы мәгариф оешмалары мониторингын 

гамәлгә ашыру турындагы Нигезләмәне раслау 

һәм аны үткәрү тәртибе хакында 

  

 

2012 елның 29нчы декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә 

мәгариф турында”гы Федераль законының 97 маддәсе, 8 маддәсенең 1 өлешенең 

11пункты һәм  2013 елның 5 августындагы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

“Мәгариф системасының мониторингын тормышка ашыру турында”гы 662 номерлы 

карары нигезендә, Россия Федерациясенең мәгариф һәм фән Министрлыгының 2017 

елның 22 сентябрендәге  “Мәгариф системасы мониторингы күрсәткечләрен раслау 

турында”гы 955 номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2009 елның 8нче маендагы “Татарстан Республикасы мәгариф һәм 

фән Министрлыгы мәсьәләләре” исемле 287 номерлы карары нигезендә, Кама 

Тамагы муниципаль районы территориясендә эшләүче белем бирү оешмалары, 

башкарма хакимият органнарының хезмәттәшлеген тәэмин итү һәм белем бирү 

өлкәсендәге хезмәт күрсәтүләрнең  сыйфатын яхшырту максатында, Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Кама Тамагы муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм 

урта гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмалары 

мониторингын гамәлгә ашыру турындагы Нигезләмәне һәм аны үткәрү тәртибен 

(алга таба - Нигезләмә) (1 номерлы Кушымта) расларга. 

2. Кама Тамагы муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм 

урта гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмалары 



 

 
 

мониторингын формалаштыру өчен  муниципаль комиссия (2 номерлы Кушымта) 

булдырырга.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча җитәкчесе урынбасары 

Сороковнина Е. В.га йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                         Р. В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Кама Тамагы  

муниципаль районы  

Башкарма комитетының 

2018 елның 8 нче  

августындагы 701 

номерлы карарына 

1 номерлы Кушымта 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм 

урта гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф 

оешмалары мониторингын гамәлгә ашыру турындагы 

Нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 
 

1.1. Әлеге нигезләмә Кама Тамагы муниципаль районында гомуми белем 

системасы мониторингының һәм аны уздыру тәртибенең бердәм алымнарын 

билгели. 

1.2. Нигезләмә гомуми белем бирү системасы мониторингының максатларын 

һәм бурычларын, аны үткәрү процедурасын, мониторинг исәпләвенең 

критерийларын һәм методикасын, мәгълүмат чыганакларын билгели. 

1.3. Гомуми белем бирү системасы мониторингының максаты булып 

башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программасын гамәлгә 

ашыручы мәгариф оешмалары тарафыннан гомуми белем бирү муниципаль 

системасының белем бирү өлкәсендәге хезмәт күрсәтүләргә комплекслы бәя бирү 

сыйфаты  тора (алга таба –ОО). 

1.4. Кама Тамагы муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм 

урта гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмалары 

мониторингы бурычлары: 

1.4.1. күрсәтелә торган белем бирү хезмәтләренең сыйфатын күтәрү 

мотивациясе;  

1.4.2. гомуми белем бирү муниципаль системасының методик ярдәм 

күрсәтүенең оештыру дәрәҗәсен күтәрү; 

1.4.3. гомуми белем бирү муниципаль системасының  укыту нәтиҗәлелеге һәм 

сыйфаты турында дифференциацияләнгән  һәм күпкырлы мәгълүмат алу; 

1.4.4. белем бирү процессын оештыруның аерым юнәлешләре буенча укуның 

сыйфатын күтәрү һәм нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре буенча методик ярдәм 

күрсәтү өчен белем бирү оешмаларының исемлеген билгеләү. 

 

II. Кама Тамагы муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми 

һәм урта гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф 

оешмалары мониторингы процедурасын оештыру 

 



 

 
 

2.1. Гомуми белем бирү системасының мониторингының объекты булып Кама 

Тамагы муниципаль районы башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем 

программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмалары  тора. 

2.2. Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем программаларын 

тормышка ашыручы белем бирү оешмалары мониторингы Кама Тамагы муниципаль 

районы мәгариф идарәсе тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

2.2.1. Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем программаларын 

тормышка ашыручы белем бирү оешмалары мониторингы  күрсәткечләре: 

2.2.1.1. рус теле һәм математика буенча бердәм дәүләт имтиханын (алга таба - 

БДИ) уңышлы тапшыручы гомуми белем бирү оешмаларының чыгарылыш сыйныф 

укучыларының бер өлеше, шушы фәннәр буенча БДИ тапшырган гомуми белем 

бирү оешмаларының чыгарылыш сыйныф укучыларының гомуми саныннан 

билгеләнгән өлеше; 

2.2.1.2. урта гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш укучыларының математикадан БДИ буенча алган баллары санының 

урта әһәмияте; 

2.2.1.3. урта гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш укучыларының рус теленнән БДИ буенча җыйган баллары санының 

урта әһәмияте; 

2.2.1.4. урта гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш укучылары тарафыннан сайлап алган предметларыннан БДИ буенча 

алынган баллары санының урта әһәмияте;  

2.2.1.5. урта гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән, БДИ 

буенча 80 һәм аннан да күбрәк балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучыларының 

бер өлеше; 

2.2.1.6. төп гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш сыйныф укучыларының математикадан дәүләт йомгаклау аттестациясе 

нәтиҗәләре буенча ОГЭ үтәү процентының урта әһәмияте; 

2.2.1.7. төп гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш сыйныф укучыларының рус теленнән дәүләт йомгаклау аттестациясе 

нәтиҗәләре буенча ОГЭ башкару процентының урта әһәмияте; 

2.2.1.8. төп гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш сыйныф укучыларының сайлап алган предметларыннан дәүләт 

йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре буенча ОГЭ башкару процентының урта 

әһәмияте;  

2.2.1.9. төп гомуми белемнең белем бирү программасын үзләштергән 

чыгарылыш сыйныф укучыларының ОГЭ буенча тапшырган барлык фәннәре буенча 

максималь балл - “5 (биш)”ле алган өлеше; 

2.2.1.10. Россия Федерациясенең мәгариф һәм фән Министрлыгы боерыгы 

нигезендә оештырылган аерым предметлар һәм сыйныфлар буенча башлангыч 

гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем программалары буенча гомуми белем 

бирү оешмасында укучыларның гомуми санында бөтенроссия тикшерү эшләрендә 

катнашкан укучыларның бер өлеше; 



 

 
 

 2.2.1.11. белем бирү оешмаларының югары белемнең белем бирү оешмаларына 

яки профессиональ белем бирү оешмаларының әзерлек юнәлешләренә яисә 

белгечлекләренә кергән чыгарылыш сыйныфының тиешле юнәлешенә туры килгән 

(урта гомуми белем бирүнең белем бирү программасы), гомуми саныннан гомуми 

белем бирү оешмалары, югары белем яки һөнәри белем бирү оешмасына кергән 

чыгарылыш укучылары өлеше. 

2.2.2. Кама Тамагы муниципаль районының гомуми белем бирү системасының 

мониторингы нәтиҗәләре буенча тәкъдим ителгән нәтиҗәләре, составы ТР Кама 

Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты карары белән расланган 

муниципаль комиссия тарафыннан карала һәм раслана. 

  



 

 
 

Кама Тамагы  

муниципаль районы  

Башкарма комитетының 

2018 елның 8нче  

августындагы 701 

номерлы карарына 

2 номерлы Кушымта 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм 

урта гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф 

оешмалары мониторингын формалаштыру өчен комиссия 

 

Гимадеева Е.А. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

“Мәгариф идарәсе” муниципаль казна учреждениесе 

начальнигы (килешү буенча);   

Зиганшина Н.С. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең укыту-методик эш буенча башлыгы 

урынбасары,  комиссия рәисе урынбасары (килешү буенча);  

Гыйниятова Э.И. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең тәрбия эше буенча методисты, комиссия 

сәркатибе (килешү буенча);  

Сороковнина Е.В. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

социаль мәсьәләләр буенча җитәкчесе урынбасары ;  

Гращенкова Т.Н. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

мәгариф хезмәткәрләренең   профсоюз оешмасы рәисе 

(килешү буенча);    

Хөсәенова С.В. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең уку предметлары буенча методисты (килешү 

буенча);  

Зиганшина А.Х. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең педагогик кадрларны аттестацияләү буенча 

методисты (килешү буенча);  

Боброва Е.С. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең информатика һәм ТКИ(ИКТ) буенча методисты 

(килешү буенча);  

Хамидуллина А.С. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең милли мәгариф буенча методисты (килешү 

буенча);    

Гимадиева З.А. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең уку предметлары буенча методисты  (килешү 

буенча); 

Абдулхакова Н.Р. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең белем бирү процессының  ресурслы тәэмин итү 

буенча методисты (килешү буенча);  



 

 
 

Акутина Л.И. Кама Тамагы муниципаль районы МКУ “Мәгариф 

идарәсе”нең белем бирү оешмалары директорларының 

Советы рәисе (килешү буенча);  

 
 


