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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        29.08.2018                                                                         № 753 

 

Кама Тамагы муниципаль районы гомуми  

белем бирү оешмаларына 6 яшь 6 айдан 

кечерәк һәм 8 яшьтән өлкәнрәк башлангыч  

гомуми белем бирү программалары буенча  

белем алуга балаларны кабул итү тәртибен  

яңа редакциядә раслау турында 

 

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

турында”гы Федераль законның 67 маддәсенең 1 пункты, “Гомуми белем бирү 

учреждениеләрендә белем бирү шартларына һәм оешмаларына санитар-

эпидемиологик таләпләр” 10.2 СанПиН 2.4.2821-10 пункты, 2014 елның 22 

гыйнварындагы “Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем бирү өчен гражданнарны кабул итү тәртибен раслау 

турында”гы 32 номерлы Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән Министрлыгының 

Карары нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 
 

1. Кама Тамагы муниципаль районы гомуми белем бирү оешмаларына 6 яшькә 

кадәрге һәм 8 яшьтән өлкәнрәк башлангыч гомуми белем бирү программалары 

буенча белем алуга балаларны (1 номерлы кушымта) кабул итү Тәртибен яңа 

редакциядә раслау. 

2. 2014 елның 4 августындагы “Кама Тамагы муниципаль районы гомуми белем 

бирү оешмаларында 6 яшьтән 6 яшькә кадәрге һәм 8 яшьтән өлкәнрәк башлангыч 

гомуми белем бирү программалары буенча белем алуга балаларны кабул итү 

тәртибен раслау турында”гы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 532 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарны Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтларында, 

“Мәгариф идарәсе” МКУ һәм гомуми белем бирү оешмаларының “Интернет” 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 



4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Е. В. Сороковнинага йөкләргә. 

 

Җитәкчесе                                                                                                   Р. В. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2018 елның 29 августындагы 

Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 753 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

 

  

Кама Тамагы муниципаль районы гомуми белем бирү оешмаларына 

6 яшь 6 айдан кечерәк һәм 8 яшьтән өлкәнрәк башлангыч 

гомуми белем бирү программалары буенча 

белем алуга балаларны кабул итү тәртибе 

 

1. Гомуми нигезләмәләр. 

 

1.1. Әлеге тәртип Кама Тамагы муниципаль районының гомуми белем бирү 

оешмаларына 6 яшьтән өлкәнрәк һәм 8 яшьтән өлкәнрәк балаларга башлангыч 

гомуми белем бирү программалары буенча укырга рөхсәт бирүне җайга сала. 

1.2. Әлеге тәртип түбәндәге норматив документлар нигезендә эшләнгән: 

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

мәгариф турында”гы Федераль закон”; 

- 2014 елның 22 гыйнварындагы “Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программалары буенча белем алуга гражданнарны кабул итү 

тәртибен раслау турында”гы Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 

министрлыгының 32 номерлы Боерыгы; 

-  2013 елның 30 августындагы “Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген оештыру һәм 

гамәлгә ашыру тәртибен раслау турында”гы Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 

министрлыгының 1015 номерлы боерыгы; 

- 2010 елның 29 декабрендәге“Гомуми белем бирү учреждениеләрендә белем 

бирү шартларына һәм оештыруына санитар-эпидемиологик таләпләр” (үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр белән)  Россия Федерациясе баш дәүләт санитар табибының 2.4.2821-

10 СанПиН раслау турында”гы 189 номерлы карары.  

1.3. Белем бирү оешмаларында башлангыч гомуми белем алу, сәламәтлеге 

буенча каршы билгеләр булмаганда, 6 яшькә җиткәч, 6 айга, ләкин 8 яшькә 

җиткәннән соң гына башлана. Агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь һәм 6 айга 

җитмәгән балаларны яки 8 яшьтән өлкәнрәкләрне 1 сыйныфка Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты рөхсәте белән генә кабул итә ала. 

Агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшькә һәм 6 айга җитмәгән балаларны беренче 

сыйныфка кабул итү муниципаль гомуми белем бирү оешмасында буш урыннар 

булганда гына гамәлгә ашырыла ала. 

1.4. Уку елы башына 6 яшь 6 айга җитмәгән балаларны укыту гомуми белем 

бирү оешмасында әлеге яшьтәге балалар өчен белем бирү процессының шартларына 

һәм оештыруына карата барлык гигиена таләпләрен үтәп үткәрелә. Әгәр гомуми 

белем бирү оешмасы мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен белем бирү процессының 

шартларына һәм оештыруына карата аерым гигиена таләпләрен үтәүне тәэмин итми 



икән, ата-аналар, аерым шартлар булмаганда,  әгәр балада медицина каршы 

билгеләре юк икән,  балаларга белем бирүгә язма ризалык бирергә хокуклы.  

 

2. Эшне оештыру. 

  

2.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының гомуми 

белем бирү оешмаларында 6 яшь 6 айлык яки 8 яшьтән өлкәнрәк булган балаларны 

башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча укырга кабул итүгә рөхсәт 

бирү, рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы белдерү кебек үк, Комиссия бәяләмәсе 

нигезендә, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 

гамәлгә ашырыла.  

2.2. 6 яшь 6 айдан кечерәк   яки 8 яшьтән өлкәнрәк булган балаларны  

башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча (алга таба – Комиссия)   

мәгариф оешмаларына кабул итү турында ата-аналар (законлы вәкилләрдән) 

гаризаларын карау комиссиясе Кама Тамагы муниципаль районының “Мәгариф 

идарәсе” муниципаль казна учреждениесе боерыгы (алга таба – Мәгариф идарәсе) 

белән төзелә.  

2.3. Агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь 6 айдан кечерәк яки 8 яшьтән 

өлкәнрәк булган балаларның ата-аналарына (законлы вәкилләренә) гомуми белем 

бирү оешмасының 1 сыйныфына кабул итүгә рөхсәт алу өчен түбәндәге 

документлар белән гариза тапшырырга кирәк (1 нче кушымта): 

- баланың туу турындагы таныклыгының күчермәсе; 

- баланың сәламәтлеге буенча ярамаган билгеләр булмавын раслаучы документ 

күчермәсе; 

- гомуми белем бирү оешмасыннан мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирү 

өчен буш урыннар һәм шартлар булу турындагы белешмә; 

- баланың яшәү урыны буенча яки беркетелгән территориядә тору урыны 

буенча теркәлүе турында таныклык яки баланың   яшәү урыны буенча беркетелгән 

территория яки тору урыны буенча теркәлүе турындагы белешмәне үз эченә алган 

документ. 

2.4. Гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге нигезендә п. 

2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетына кергән документлар теркәлгән көннән алып 1 эш 

көне эчендә Комиссия каравына җибәрелә. 

2.5. Комиссия үз эшен ел саен 1 февральдән 5 сентябрьгә кадәр башкара. 

Мөрәҗәгать итүчеләргә комиссиянең эш урыны һәм вакыты турында, бер атнадан да 

соңга калмыйча, хәбәр ителә. 

2.6.Комиссия составына мәгариф идарәсе белгечләре, башлангыч гомуми белем 

бирү буенча белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль белем бирү 

оешмалары вәкилләре кертелә. 

2.7. Комиссия эше ата-аналар (законлы вәкилләр) катнашында индивидуаль 

рәвештә, һәр бала  белән гамәлгә ашырыла. 

2.8. Комиссиянең эш предметы булып баланың мәктәптә белем алуга 

психологик әзерлеген билгеләү тора. 

2.9. Комиссия эшенең нәтиҗәсе булып баланың мәктәптә белем алуга әзерлеге 

турында бәяләмә тора. 



2.10. Гаризаны карау һәм комиссия карарын кабул итү срогы - гариза кабул 

ителгән көннән алып 15 эш көненнән дә артмаска тиеш.  

2.11. Комиссия бәяләмәсе нигезендә Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты 5 көн эчендә балаларны укырга кабул итүгә рөхсәт, яисә аны 

бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә (2,3 кушымта) бирә. 

2.12. Баланы укытуга рөхсәт бирүдән баш тарту рөхсәт ителгән яшькәчә яки 

аннан соң өйрәтү өчен мөмкин шарт: 

- баланың сәламәтлеге буенча ярамаган билгеләр булу; 

- баланың мәктәптә белем алуга психологик әзерлеге турында тискәре нәтиҗә; 

- мәктәпкәчә яшьтәге балаларның ата-аналарының (законлы вәкилләренең) 

белем бирү процессын оештыру шартлары белән килешмәве; 

- башка сәбәпләр.  

2.13. Башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча балаларны кабул 

итүгә рөхсәт алганнан соң, муниципаль гомуми белем бирү оешмасы югарыда 

күрсәтелгән балаларны Россия Федерациясе законнары нигезендә һәм тиешле 

муниципаль гомуми белем бирү оешмасы  тарафыннан расланган кабул итү 

кагыйдәләре белән беренче сыйныфка кабул итүне тормышка ашыра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

             

 

 

 

 

 

 



Кама Тамагы  муниципаль районы 

гомуми белем   бирү  оешмаларына  

6 яшь 6  айдан кечерәк һәм 8 яшьтән 

өлкәнрәк башлангыч гомуми белем 

бирү программалары буенча белем  

алуга балаларны кабул итү Тәртибенә 

2 нче кушымта 

  

 

1 сыйныфка 6,6 яшьтән кечерәк яки 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны кабул итүгә 

рөхсәт турында гариза формасы 
 

                                             Кама Тамагы муниципаль районы  

                                           Башкарма комитеты җитәкчесенә 

                             _____________________ 
 

 

 _________________________________ адресы буенча яшәүче  

 

_____________________________________________________ 

баланыңата-анасының (законлы вәкиленең) ФИО, 

_______________________________________________________ 

               __________________________________________________________ 

Паспорт (серия, кайчан һәм кем бирелгән №), элемтә өчен телефон 

 

ГАРИЗА 

         

________________________________________________________________________        

МББУ ____________________________________________________________ 

Минем баланы кабул итүне рөхсәт итүегезне сорыйм 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(баланың ФИО, туган көнене датасы)  

  

Теркәлгән адрес 

буенча:__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________ яшәүче: 

       01.09.20_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ балага ___яшь___ай  була. 

 

        РФ гамәлдәге законнары нигезендә минем шәхси мәгълүматларымны  һәм 

баламның мәгълүматларын эшкәртүгә ризалык бирәм. 

Гаризага теркәлә (теркәлә торган документларны күрсәтергә): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

______________   ________________   / _________________/  
 Кама Тамагы  муниципаль районы 

гомуми белем   бирү  оешмаларына   

6 яшь  6  айдан кечерәк һәм 8 яшьтән 



өлкәнрәк башлангыч гомуми белем 

бирү программалары буенча белем  

алуга балаларны кабул итү Тәртибенә 

3 нче кушымта 

 

Мәктәп директоры ____________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Рөхсәт 
  
 

  

 

         Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты____________________ 

___________________________________гаризасын карап тикшерде, шулай ук аңа 

кушып бирелгән документлар баланың мәктәптә белем алуга психологик әзерлеге 

турында,  Комиссия бәяләмәсе нигезендә кабул итү рөхсәт ителә 

______________________________ МБББУ башлангыч гомуми белем бирү 

программалары буенча укытуга  (бала туу датасы) 

__________________________________. 

 

 

            Җитәкче 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кама Тамагы муниципаль районы 

гомуми белем бирү оешмаларына   

6 яшь 6 айдан кечерәк һәм 8 яшьтән 

өлкәнрәк башлангыч гомуми белем 

бирү программалары буенча белем  

алуга балаларны кабул итү Тәртибенә 

4 нче кушымта 
 

 

 

Мәктәп директоры ____________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Баш тарту турында хәбәрнамә  

 

         Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

______________________  гаризасын карап тикшерде, шулай ук аңа кушып бирелгән 

документлар, Комиссия бәяләмәсе нигезендә баланың мәктәптә укуга психологик 

әзерлеге турында кабул итүгә рөхсәт бирүдән баш тарту турында хәбәр итә  

МБББУ ______________________________ башлангыч гомуми белем бирү 

программалары буенча укытуга (бала туу 

датасы)_________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________сәбәпле. 

 

 

            Җитәкче 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


