
 

 

 

 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Балалар сҽнгать 

мҽктҽбе» муниципаль бюджет белем бирү 

учреждениесенең исемен үзгҽртү, Уставына 

үзгҽрешлҽр кертү  һҽм Уставны яңа 

редакциядҽ раслау турында 

 

«Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 273-

ФЗ номерлы Федераль закон, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты гамҽлгҽ 

куйган район муниципаль учреждениелҽре уставларына үзгҽрешлҽр кертү 

турында " 2018 елның 5 сентябрендҽге 996 номерлы карары нигезендҽ Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРҼ: 

1. Башкарма комитетның 2013 елның 7 июнендҽге 705 номерлы карары белҽн 

расланган «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

Балалар сҽнгать мҽктҽбе» балаларга ҿстҽмҽ белем бирү муниципаль бюджет 

мҽгариф учреждениесе Уставына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

 

1) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Балалар сҽнгать 

мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесен Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Балалар сҽнгать мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесе итеп үзгҽртергҽ; 

2) 1.1 «Гомуми нигезлҽмҽлҽр» бүлеген түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«Урнашкан урын, почта индексы, мҽктҽпнең почта адресы: Татарстан 

Республикасы, 422570, Югары Ослан муниципаль районы, Югары Ослан авылы, 

Печище тракты ур., 1б»; 

«Мҽктҽпнең татар телендҽ тулы исеме: Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының “Балалар сҽнгать мҽктҽбе” ҿстҽмҽ белем бирү 
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муниципаль бюджет учреждениесе. Рус телендҽ кыскартылган исеме: МБУ ДО 

«ДШИ». Татар телендҽ кыскартылган исеме: “БСМ” ҾББМБУ»; 

3) Уставның X бүлеген түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

«X. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу. 

10.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дигҽндҽ оешма (учреждение) хезмҽткҽренең 

шҽхси кызыксынуы аның хезмҽт бурычларын тиешенчҽ башкаруына йогынты 

ясарга мҿмкин һҽм оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы һҽм 

ул эшлҽүче оешманың (учреждение) хокуклары һҽм (яки) законлы мҽнфҽгатьлҽре 

арасында каршылык барлыкка килергҽ мҿмкин, бу оешманың эшлекле 

репутациясенҽ һҽм милеккҽ зыян китерергҽ мҿмкин.  

    10.2. Оешма (учреждение) хезмҽткҽренең хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ 

башкаруына йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шҽхси кызыксынуы 

дигҽндҽ, акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр, башка мҿлкҽт, шул исҽптҽн милек хокуклары, 

яки үзе ҿчен яисҽ ҿченче затлар ҿчен мҿлкҽти характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр 

рҽвешендҽ керемнҽр алу мҿмкинлеге аңлашыла. 

    10.3. Оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) эш бирүчегҽ (гамҽлгҽ 

куючыга) вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки 

китерҽ ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ 

тиеш. 

     10.4. Оешма (учреждение) хезмҽткҽре оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ 

вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ 

ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

Оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ хҽбҽр итү тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган 

мҽгълүматлар исемлеге, ҽлеге мҽгълүматларны тикшерүне оештыру һҽм 

хҽбҽрлҽрне теркҽү тҽртибе оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) 

тарафыннан билгелҽнҽ;». 

Уставның X бүлеген Уставның XI бүлеге дип санарга. 

    4. “Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Балалар сҽнгать 

мҽктҽбе” директоры Киреева Ольга Анатольевнага гамҽлдҽге законнар нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзгҽрешлҽрне дҽүлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашырырга. 

    5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 

 

 

Башкарма комитет  

җитәкчесе                                                                           Л.С. Хакимзянов 

 

 

 

 

 

 
Ҽзерлҽде һҽм җибҽрде 

Киреева О.А. 

3 нҿсхҽдҽ 
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Югары Ослан муниципаль районы                                                                                                                      

Башкарма комитетының 2018 елның                                                                                                                 

2 октябре № 1151   карары белҽн                                                                                                                                                     
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   I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

1.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Балалар 

сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет учреждениесе (алга таба-«Мҽктҽп») 

гражданнарның ҿстҽмҽ белем алуга хокукларын гамҽлгҽ ашыру максатларында 

оештырылган. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Балалар сҽнгать 

мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесе «Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының балалар сҽнгать мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет мҽгариф учреждениесенең хокукый дҽвамчысы булып тора. 

Мҽктҽпнең оештыру-хокукый формасы – муниципаль бюджет Мҽгариф 

учреждениесе. 

Мҽктҽп тибы-ҿстҽмҽ белем бирү бюджет учреждениесе 

Мҽктҽпнең тҿре-Балалар сҽнгать мҽктҽбе. 

Мҽктҽпнең рус телендҽ тулы исеме:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    «Детская  

школа искусств» Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 Мҽктҽпнең   татар телендҽ тулы исеме: 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль  районының «Балалар сҽнгать 

мҽктҽбе» ҿстҽмҽ белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе. 

 Рус телендҽ   кыскартылган исеме: МБУ ДО «ДШИ». 

 Татар телендҽ   кыскартылган исеме: «БСМ» ҾББМБУ  

 Кыскартылган исем тулысынча мҿхердҽ, мҽктҽпнең рҽсми документларында һҽм 

символикасында кулланыла ала. 

 Урнашкан урын, почта индексы, мҽктҽпнең почта адресы: Татарстан 

Республикасы, 422570, Югары Ослан муниципаль районы, Югары Ослан авылы, 

Печище тракты ур., 1б  

 1.2. Мҽктҽпнең оештыручысы булып Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты ( алга таба тексты буенча -Гамҽлгҽ куючы) тора. 

  Гамҽлгҽ куючының юридик адресы: Татарстан Республикасы, 422570 Югары 

Ослан муниципаль районы, Югары Ослан, Чехов ур., 18. 

1.3. Гамҽлгҽ куючы һҽм Мҽктҽп арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр, аларның хокуклары 

һҽм бурычлары ҽлеге Устав, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 



законнары, дҽүлҽт хакимияте органнарының норматив-хокукый актлары һҽм 

җирле үзидарҽ органнарының хокукый актлары белҽн җайга салына. 

 1.4. Мҽктҽп ҽлеге Уставта каралган тҿп эшчҽнлек тҿрлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ 

куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен башкаручы орган тарафыннан 

формалаштырылган һҽм расланган муниципаль йҿклҽмҽ башкара. Муниципаль 

биремнең үтҽлешен контрольдҽ тотуны Гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм 

вҽкалҽтлҽрен башкаручы орган башкара. Мҽктҽп муниципаль биремне үтҽүдҽн 

баш тартырга хокуклы түгел. Устав белҽн җайга салынмаган Гамҽлгҽ куючы һҽм 

Мҽктҽп арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

Гамҽлгҽ куючы һҽм Мҽктҽп тарафыннан тҿзелҽ торган шартнамҽ белҽн билгелҽнҽ. 

 1.5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Балалар 

сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесе Татарстан 

Республикасы Мҽдҽният министрлыгының ведомство буйсынуында. 

 1.6.  Мҽктҽп юридик зат булып тора, аерым мҿлкҽте, керемнҽр һҽм чыгымнар 

сметасы, бюджет акчаларын алучының шҽхси счеты, бюджеттан тыш акчаларны 

исҽпкҽ алу буенча шҽхси счеты, банкларда, башка кредит оешмаларында исҽп-

хисап һҽм башка счетлары, мҿһер, штамп, бланклары һҽм юридик затның башка 

реквизитлары бар. Шҽхси счетлар Федераль казначылык органнарында ачыла. 

Мҽктҽп үз исеменнҽн килешүлҽр тҿзи, милек һҽм шҽхси милек булмаган 

хокукларны сатып ала һҽм бурычларны башкара, судта, арбитраж һҽм ҿченче 

судларда гариза бирүче һҽм җавап бирүче булып тора, Россия Федерациясе 

законнарына һҽм ҽлеге алыш-бирешлҽр Уставына каршы килми торган телҽсҽ 

нинди эш башкара. 

 1.7. Мҽктҽп үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе Конституциясе, Россия 

Федерациясенең Мҽдҽният турындагы законнары нигезлҽре, Россия 

Федерациясенең «Мҽгариф турында» законы, «Коммерцияле булмаган оешмалар 

турында» Федераль закон һҽм башка законнар, Россия Федерациясе Президенты 

указлары, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карарлары һҽм боерыклары, Татарстан 

Республикасы законнары, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнарының норматив-хокукый актлары, җирле үзидарҽ 

органнарының хокукый актлары, шулай ук ҽлеге Уставка таяна. 

 1.8.  Устав финанс-хуҗалык эшчҽнлеген алып бару ҿлешендҽ Мҽктҽпнең юридик 

зат хокуклары дҽүлҽт теркҽвенҽ алынганнан соң барлыкка килҽ. 

 1.9. Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн бирелҽ 

торган белем бирү эшчҽнлеген алып бару хокукы, аңа Лицензия биргҽн вакыттан 

алып Мҽктҽптҽ була. 



 1.10. Мҽктҽпнең юридик затның тулы яки ҿлешчҽ ышаныч кҽгазе буенча гамҽлгҽ 

ашыручы филиаллары (бүлеклҽр), вҽкиллеклҽре, шулай ук Гамҽлгҽ куючы белҽн 

килешү буенча тҿзелгҽн башка структур бүлекчҽлҽре булырга мҿмкин. 

 1.11. Мҽктҽп Россия Федерациясе законнары нигезендҽ берлҽшмҽлҽрне 

(ассоциациялҽрне һҽм берлеклҽрне), шул исҽптҽн учреждениелҽр, предприятиелҽр 

һҽм иҗтимагый оешмалар (берлҽшмҽлҽр) катнашында оештырырга хокуклы. Ҽлеге 

белем бирү берлҽшмҽлҽре мҽгарифне үстерү һҽм камиллҽштерү максатларында 

тҿзелҽ һҽм үз уставлары нигезендҽ эш итҽ. Ҽлеге мҽгариф берлҽшмҽлҽрен теркҽү 

һҽм аларның эшчҽнлеге тҽртибе законнар белҽн җайга салына. Мҽктҽптҽ сҽяси 

партиялҽрнең оештыру структуралары, иҗтимагый-сҽяси һҽм дини хҽрҽкҽтлҽр һҽм 

оешмаларның эшчҽнлеге  рҿхсҽт ителми. 

 1.12. Мҽктҽп балаларның, гаилҽлҽрнең, белем бирү учреждениелҽренең, балалар 

һҽм яшүсмерлҽр иҗтимагый оешмаларының һҽм берлҽшмҽлҽрнең ихтыяҗларын, 

милли-мҽдҽни традициялҽрне социаль-икътисадый үстерү үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ 

алып, үз эшчҽнлеге программасын мҿстҽкыйль рҽвештҽ эшли һҽм аны Гамҽлгҽ 

куючы белҽн килештерҽ. 

 1.13. Мҽктҽп үзенең иҗади, җитештерү һҽм финанс-икътисадый эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыруда, шулай ук коллективның социаль үсеше мҽсьҽлҽлҽрендҽ, булган 

иҗади һҽм хуҗалык ресурслары чиклҽрендҽ   мҿстҽкыйль.   

 1.14. Дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле үзидарҽ органнары, Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, мҽктҽпнең 

белем бирү эшчҽнлегенҽ катнашмый. 

 

 II. МӘКТӘП ЭШЧӘНЛЕГЕНЕҢ МАКСАТЛАРЫ, ПРЕДМЕТЫ ҺӘМ 

ТӚРЛӘРЕ 

2.1. Мҽктҽптҽ белем бирүнең эчтҽлеге Мҽктҽп тарафыннан мҿстҽкыйль эшлҽнҽ һҽм 

гамҽлгҽ ашырыла торган белем бирү программасы (белем бирү программалары) 

белҽн билгелҽнҽ. Мҽктҽп  федераль дҽүлҽт мҽгариф стандартлары нигезендҽ ҿстҽмҽ 

белем бирү программалары, федераль дҽүлҽт талҽплҽре    нигезендҽ сҽнгать 

ҿлкҽсендҽ гомуми белем бирү программасын, гомуми үсеш программалары һҽм 

ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программалары ҽзерли һҽм тормышка ашыра. 

2.2.  Мҽктҽпнең тҿп максаты: шҽхес, җҽмгыять, музыка, рҽсем, хореография 

сҽнгате ҿлкҽсендҽге дҽүлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ гомуми 

белем бирү программаларын, гомуми үсеш программалары һҽм ҿстҽмҽ һҿнҽри 

белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыру юлы белҽн шҽхеснең белем һҽм 

иҗатка мотивациясен үстерү. 

2.3.   Мҽктҽпнең тҿп бурычлары булып тора: 



- җҽмгыятьнең һҽм дҽүлҽтнең тҿрле сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ белем бирү 

ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү;  

- музыка, сынлы сҽнгать, хореография сҽнгате ҿлкҽсендҽ сҽлҽтле балаларны 

ачыклау һҽм аларның талантын камиллҽштерү ҿчен иң уңай шартлар тудыру; 

- балаларга сҽнгати белем бирү һҽм эстетик тҽрбия бирү ҿчен шартлар тудыру; 

- балаларның сайлап алынган сҽнгать тҿре ҿлкҽсендҽ белем, осталык һҽм 

күнекмҽлҽр алуына ирешү; 

- балаларга иҗади эшчҽнлек тҽҗрибҽсен бирү; 

- сҽнгать ҿлкҽсендҽ һҿнҽри белем бирү учреждениелҽренҽ керү ҿчен укучылар 

ҽзерлҽү; 

- гомуми культура формалаштыру; 

 - эчтҽлекле ял оештыру; 

 - укучыларның эстетик үсеше; 

2.4. Мҽктҽп эшчҽнлегенең тҿп тҿрлҽре, шул исҽптҽн ҿстҽмҽ белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ ашыру белҽн турыдан - туры бҽйле мҽгариф, иҗади, 

мҽдҽни-агарту тора. 

2.5. Мҽктҽп ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү 

эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра. Ҿстҽмҽ белем бирү программалары гомумүсешле   һҽм 

һҿнҽри юнҽлеш алдына бүленҽ.  

2.6.   Мҽктҽп сҽнгать ҿлкҽсендҽ түбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча ҿстҽмҽ һҿнҽри белем 

бирү программаларын гамҽлгҽ ашыра: 

- фортепиано-уку вакыты 8-9 ел; 

- кыллы – йомычлы инструментлар - уку вакыты 8-9 ел; 

- хор - уку вакыты-8-9 ел; 

- халык инструментлары-уку вакыты-8-9 ел, 5-6 ел; 

- декоратив-гамҽли иҗат - 8-9 ел, 5 - 6 ел уку срогы; 

 - хореография иҗаты-8-9 яшь, 5-6 яшь; 

2.8. Мҽктҽп ҿстҽмҽ гомум үсеш программаларын гамҽлгҽ ашыра. Билгеле бер уку 

вакыты сҽнгать тҿрлҽре буенча ҿстҽмҽ белем бирү программаларының якынча уку 

планнары белҽн билгелҽнҽ. 

2.9. Мҽктҽптҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ гомум үсеш программалары 

тормышка ашырыла. 



2.10. Мҽктҽп мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар ҿчен иҗади сҽлҽтлҽрне иртҽ ачыклау һҽм 

үстерү максатыннан белем бирү программаларын тормышка ашыра. 

2.11.  Мҽктҽп массакүлҽм чаралар оештырырга һҽм үткҽрергҽ, уртак хезмҽт ҿчен  

балаларга, ата-аналарга (законлы вҽкиллҽр) кирҽкле шартлар тудырырга хокуклы. 

2.12. Мҽктҽп башка белем бирү учреждениелҽренең педагогик коллективларына 

ҿстҽмҽ белем бирү программаларын тормышка ашыруда, балаларның ял итү һҽм 

дҽрестҽн тыш эшчҽнлеген оештыруда, шулай ук балалар һҽм яшүсмерлҽр 

иҗтимагый берлҽшмҽлҽренҽ һҽм оешмаларга алар белҽн килешү буенча ярдҽм 

күрсҽтҽ. 

2.13.  Мҽктҽп Башка мҽгариф учреждениелҽрендҽ һҽм оешмаларда берлҽшмҽлҽр 

(тҿркемнҽр) тҿзи ала. Алар арасында мҿнҽсҽбҽтлҽр килешү нигезендҽ билгелҽнҽ. 

2.14.  Мҽктҽп концерт һҽм фестиваль эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен чыгарылыш 

сыйныф укучылары, укытучылар һҽм ата-аналар арасыннан берлҽшмҽлҽр 

(тҿркемнҽр) тҿзи ала. 

2.15. Мҽктҽп башка керем китерҽ торган эшчҽнлекне башкара ала, чҿнки бу аның 

ҿчен булдырылган максатларга һҽм шушы максатларга туры килҽ торган 

максатларга ирешүгҽ хезмҽт итҽ. Мҽктҽп эшчҽнлекнең түбҽндҽге тҿрлҽрен түлҽүне 

гамҽлгҽ ашырырга хокуклы: 

1) учреждениелҽр, предприятиелҽр, оешмалар һҽм физик затлар белҽн килешүлҽр 

буенча бюджеттан финанслана торган ҿстҽмҽ белем бирү программалары 

кысаларыннан чыга торган түлҽүле ҿстҽмҽ белем бирү хезмҽтлҽре күрсҽтү, шул 

исҽптҽн: 

-  махсус курслар һҽм дисциплиналар  укыту  ; 

- ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программалары буенча укыту; 

- балаларны иртҽ эстетик үсеш тҿркемнҽрендҽ укыту; 

- балаларны мҽктҽпкҽ ҽзерлек тҿркемнҽрендҽ укыту; 

- 18 яшьлек һҽм ҿлкҽнрҽк яшүсмерлҽрне сҽнгатьнең тҿрле тҿрлҽренҽ ҿйрҽтү; 

- мҽктҽп базасында укыту-методик чаралар (семинарлар, тренинглар, конкурслар, 

конференциялҽр һ. б.) оештыру һҽм үткҽрү; 

- укучылар һҽм укытучыларга методик консультация бирү; 

- музыкаль ҽсҽрлҽрне аранжировкалау, тавыш яздыру; 

- концертмейстер хезмҽтлҽре; 



- укучылар белҽн репетиторлык; 

2) консультация хезмҽтлҽре күрсҽтү; 

3) концерт, сҽнгать-тамаша һҽм күргҽзмҽ эшчҽнлеген тормышка ашыру; 

4) иҗат коллективлары тҿзү; 

5) конкурслар, фестивальлҽр оештыру һҽм үткҽрү; 

6) видеофильмнар чыгару, компакт дисклар һҽм аудиокассеталар яздыру; 

7) мҽгълүмати-реклама эшчҽнлеге; 

           2.16.  Мҽктҽп билгелҽнгҽн муниципаль заданиедҽн тыш, шулай ук федераль 

законнар белҽн билгелҽнгҽн муниципаль йҿклҽмҽ кысаларында эшлҽрне 

башкарырга, гражданнар һҽм юридик затлар ҿчен аның тҿп эшчҽнлек тҿренҽ 

караган хезмҽтлҽр күрсҽтергҽ хокуклы. 

2.17.  Ҿстҽмҽ белем бирү хезмҽтлҽре күрсҽтү тҽртибе һҽм шартлары директор 

тарафыннан гамҽлдҽге законнар нигезендҽ расланган "Түлҽүле ҿстҽмҽ белем бирү 

хезмҽтлҽре күрсҽтү турында Нигезлҽмҽ” белҽн билгелҽнҽ. Түлҽүле ҿстҽмҽ белем 

бирү хезмҽтлҽре күрсҽтүдҽн алынган акчалар белем бирү процессына, шул исҽптҽн 

уку җиһазлары, музыка кораллары сатып алуга, мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренҽ социаль 

һҽм матди ярдҽм итүгҽ, спорт - сҽламҽтлҽндерү, мҽдҽни - массакүлҽм һҽм мҽгариф 

чаралары үткҽрүгҽ инвестициялҽнҽ. 

III. БЕЛЕМ БИРҤ ПРОЦЕССЫН ОЕШТЫРУ 

3.1.  Мҽктҽптҽ 6 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге балалар укый. Мҽктҽптҽ белем бирү 

процессы рус һҽм татар теллҽрендҽ алып барыла. 

3.2. Мҽктҽптҽ белем бирү процессын оештыру (шул исҽптҽн уку елының башлануы 

һҽм тҽмамлануы, каникулларның дҽвамлылыгы) уку планы, еллык календарь уку 

графигы, Мҽктҽп тарафыннан мҿстҽкыйль эшлҽнҽ һҽм раслана торган дҽреслҽр 

расписаниесе белҽн регламентлана. 

3.3 Мҽктҽп сҽнгать ҿлкҽсендҽ белем күлҽмен үзлҽштерү, федераль дҽүлҽт 

талҽплҽрендҽ каралган осталык һҽм күнекмҽлҽр алу шарты белҽн, индивидуаль уку 

планнары буенча кыска вакыт эчендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программаларын 

гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. 

3.4.  Мәктәптә укучыларның дәресләр тәртибе 

3.4.1.  Дҽреслҽр расписаниесе директор тарафыннан раслана. 

 

3.4.2. Мҽктҽп тулы эш атнасы режимында, шул исҽптҽн якшҽмбе дҽ эшли. 

Мҽктҽптҽ укучыларның дҽреслҽр тҽртибе 8.00 сҽгатьтҽн 20.00 сҽгатькҽ кадҽр 

билгелҽнҽ. 



3.4.3.   Мҽктҽптҽ уку елы 1 сентябрь кҿнне башлана һҽм уку процессы графигы һҽм 

уку планнары белҽн билгелҽнгҽн вакытта тҽмамлана. Уку елы башлану вакытын ун 

календарь кҿнгҽ күчерү Гамҽлгҽ куючы карары буенча аерым очракларда гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

3.5. Сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программаларын гамҽлгҽ 

ашырганда чыгарылыш классына кадҽрге класс буенча уку елының озынлыгы – 39 

атна, чыгарылыш сыйныфында-40 атна тҽшкил итҽ. Беренче сыйныфта уку 

озынлыгы 32 атна тҽшкил итҽ (уку – укыту программасыннан тыш, 5 ел), икенче 

сыйныфтан (уку срогы 5 ел – беренче сыйныфтан) чыгарылыш классына кадҽр-33 

атна. 

      Укучыларның максималь белем бирү йҿклҽнеше күлҽме атнага 26 сҽгатьтҽн 

артмаска тиеш. Уку планындагы барлык уку предметлары буенча аудитор укыту 

йҿклҽнеше атнага 14 сҽгатьтҽн артмаска тиеш (консультациягҽ уку планы белҽн 

каралган вакытны исҽпкҽ алмыйча, контроль дҽреслҽргҽ, зачетларга һҽм 

имтиханнарга, шулай ук укучыларның учреждениенең иҗади һҽм мҽдҽни-агарту 

чараларында катнашуыннан башка). 

 

3.6.      Педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен уку елы 44 атна тҽшкил итҽ, шуларның 32-33 

атна – аудитор дҽреслҽр үткҽрү, 2-3 атна – консультациялҽр һҽм имтиханнар 

үткҽрү, калган вакытта педагогик хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеге методик, иҗади, 

мҽдҽни-агарту эшенҽ, шулай ук ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программаларын 

үзлҽштерүгҽ юнҽлдерелергҽ тиеш. 

 

3.7.  Мҽктҽптҽ беренче сыйныфтан башлап  чыгарылыш сыйныфларына кадҽр уку 

елы дҽвамында кимендҽ 4 атна күлҽмендҽ каникуллар карала, беренче сыйныфта 

ҿстҽмҽ атналык каникуллар билгелҽнҽ. Җҽйге каникуллар, соңгы уку ел елыннан 

тыш, 12-13 атна күлҽмендҽ билгелҽнҽ (ФГТ нигезендҽ, теге яки бу белем бирү 

программасы сҽнгать ҿлкҽсендҽ) 

Кҿзге, кышкы, язгы каникуллар гомуми белем бирү учреждениелҽре ҿчен 

башлангыч гомуми һҽм тҿп гомуми белем бирү программаларын тормышка 

ашырганда билгелҽнгҽн срокларда үткҽрелҽ. 

 

3.8. Сҽнгать ҿлкҽсендҽ белем бирү программаларын тормышка ашырганда бер 

академик сҽгатькҽ тигез уку дҽреслҽре 45 минут тҽшкил итҽ, беренче-икенче 

сыйныфларда – 30 минут. Дҽреснең озынлыгы 4-6 яшьлек балалар ҿчен (иртҽ 

эстетик үсеш тҿркеме) 30-35 минут тҽшкил итҽ. 

Уку дҽреслҽренең озынлыгы кҿнгҽ 1,5 академия сҽгатеннҽн артмаска тиеш. Уку 

дҽреслҽренең, шулай ук тҽнҽфес (ял итү) алар арасында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган тиешле санитар-эпидемиологик кагыйдҽлҽрне һҽм нормативларны 

исҽпкҽ алып мҽгариф учреждениесенең локаль норматив акты карала. 

 

3.9. Сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем бирү программаларын тормышка 

ашырганда дҽреслҽр озынлыгы 45 минут, 1ч. 10 минут, дҽвамлылыгы 0,5 сҽгатьтҽн 

2 академик сҽгатькҽ кадҽр булган шҽхси һҽм тҿркем белҽн шҿгыльлҽнү мҿмкин. 

Дҽреслҽр арасындагы тҽнҽфеснең озынлыгы-5 минут. 

 



3.10. Музыка сҽнгате ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программасын гамҽлгҽ 

ашыручы укучыларны укыту индивидуаль, тҿркем һҽм вак тҿркем формасында 

алып барыла. 

 

3.11.  Мҽктҽптҽ уку планы предметларын ҿйрҽнү һҽм консультациялҽр үткҽрү 

индивидуаль дҽреслҽр, вак тҿркем белҽн дҽреслҽр (4тҽн 10га кадҽр булган, 

ансамбль уку предметлары буенча 2 кешедҽн торган), тҿркем белҽн дҽреслҽр (11 

кешедҽн торган) рҽвешендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.12. Мҽктҽпнең белем бирү эшчҽнлеге уку-укыту эшлҽре һҽм дҽрестҽн тыш 

чаралар барышында алып барыла. Мҽктҽптҽ белем бирү процессын алып бару ҿчен 

түбҽндҽге эш тҿрлҽре билгелҽнгҽн: 

- укытучы белҽн индивидуаль һҽм тҿркем белҽн дҽреслҽр; 

- мҽктҽп укучыларының мҿстҽкыйль (ҿй эше) ; 

- уку планнары һҽм программалары белҽн каралган контроль чаралар (контроль 

дҽреслҽр, зачетлар, имтиханнар, академик концертлар); 

- консультациялҽр; 

- аттестация; 

- мҽдҽни-агарту чаралары (лекциялҽр, ҽңгҽмҽлҽр, күргҽзмҽлҽр, концертлар, иҗади 

очрашулар һҽм фестивальлҽр); 

- дҽрестҽн тыш сыйныф чаралары (театр укытучылары, концерт һҽм күргҽзмҽ 

заллары, музейларга бару, сыйныф җыелышлары, концертлар, иҗади очрашулар 

һ.б.). 

3.13. Мҽктҽптҽ аудитор дҽреслҽренең түбҽндҽге тҿрлҽре билгелҽнергҽ мҿмкин: 

дҽрес (контроль дҽрес), тыңлау, иҗади карау, иҗади күрсҽтү, зачет (сҽнгать, 

техник), спектакль, пленэр, репетиция, академик концерт, мастер-класс, лекция, 

семинар, контроль эш, гамҽли дҽрес. 

 

3.14. Ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) гаризасы буенча, Педагогик Совет карары 

буенча барлык яки аерым фҽннҽр буенча экстернат формасында кыскартылган, 

шҽхси уку планнары буенча белем алу рҿхсҽт ителҽ. 

 

3.15. Укучы музыкаль сҽнгать ҿлкҽсендҽ профессиональ бер ҿстҽмҽ гомуми белем 

бирү программасыннан музыка сҽнгате ҿлкҽсендҽ башка ҿстҽмҽ профессиональ 

белем бирү программасына мҽктҽпнең локаль норматив актында каралган тҽртиптҽ 

күчерелергҽ мҿмкин. 

 

3.16.  Мәктәпкә кабул итү тәртибе 

 

3.16.1.  Сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программалары буенча (алга 

таба сҽнгать ҿлкҽсендҽ белем бирү программалары буенча) һҽм ҿстҽмҽ гомуми 

үсеш бирүче программалар буенча аларны укыту максатларында балаларны сайлап 



алу кагыйдҽлҽре һҽм тҽртибе мҽктҽп тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ «Мҽгариф 

турында» 1992 елның 10 июлендҽге 3266-1 номерлы Россия Федерациясе 

Законына, 2011 елның 16 июнендҽге 145-ФЗ номерлы федераль закон, Россия 

Федерациясенең 29.12.2012 ел, № 273-ФЗ Федераль законы, балаларга ҿстҽмҽ 

белем бирү учреждениесе турында типлаштырылган Нигезлҽмҽ һҽм ҽлеге 

программаларны гамҽлгҽ ашыру структурасы һҽм шартлары минимумына, шулай 

ук аларны гамҽлгҽ ашыру сроклары (алга таба – ФГТ буенча) билгелҽнгҽн 

федераль дҽүлҽт талҽплҽре нигезендҽ эшлҽнҽ. 

3.16.2.  Беренче сыйныфка яшь тҽ алты айдан тугыз яшькҽ кадҽр яки уннан унике 

яшькҽ кадҽрге балаларны кабул итү үткҽрелҽ (сҽнгать ҿлкҽсендҽ федераль дҽүлҽт 

автоматлаштырылган белем бирү программасын гамҽлгҽ ашыру вакытына карап). 

Тҿп гомуми белем яисҽ урта (тулы) гомуми белем бирү программасын 

үзлҽштермҽгҽн һҽм музыка сҽнгате ҿлкҽсендҽ тҿп һҿнҽри белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ ашыручы белем бирү учреждениелҽренҽ керүне 

планлаштырган балалар ҿчен программаны үзлҽштерү срогы бер елга артырга 

мҿмкин. 

 

3.16.3. Сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү программалары буенча укыту 

ҿчен балаларны кабул итү аларның иҗади һҽм физиологик мҽгълүматларын исҽпкҽ 

алып индивидуаль сайлап алу нҽтиҗҽлҽре буенча гамҽлгҽ ашырыла. Балаларны 

сайлап алуны үткҽрүгҽ кадҽр Мҽктҽп тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башлангыч тыңлау, карау, консультациялҽр үткҽрелҽ. 

 

3.16.4. Балаларны сайлап алуны оештыру һҽм үткҽрү максатында Мҽктҽп кабул 

итү комиссиясен булдыра. Комиссия составы Мҽктҽп директоры тарафыннан 

раслана. 

 

3.16.5.  Балаларны Мҽктҽпкҽ кабул иткҽндҽ директор Россия Федерациясе 

законнары белҽн билгелҽнгҽн мҽгариф ҿлкҽсендҽ гражданнарның хокукларын 

саклауны, кабул итү комиссиясе эшенең хҽбҽрдарлыгын һҽм ачыклыгын, укырга 

керүчелҽрнең сҽлҽтлелеген һҽм кызыксынуларын бҽялҽүнең объективлыгын, кабул 

итү комиссиясе җитҽкчелегенең балаларны кабул итү этапларында һҽркем 

файдалана алуын тҽэмин итҽ. 

 

3.16.6.  Мҽктҽпкҽ документлар кабул итҽ башлаганчы бер айдан да соңга калмыйча 

үзенең мҽгълүмат стендында һҽм рҽсми сайтында (булган очракта) мҽктҽп укырга 

керүчелҽрнең ата аналары (законлы вҽкиллҽре) белҽн танышу максатында 

түбҽндҽге мҽгълүматны һҽм документларны урнаштыра: 

 - Устав күчермҽсе; 

 - белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга лицензия күчермҽсе (кушымталар  

белҽн); 

 - сҽнгать ҿлкҽсендҽ белем бирү программалары буенча белем бирү процессын 

оештыруны регламентлаучы локаль норматив актлар; 

 - кабул итү комиссиясенең эш шартлары; 

- беренче елга балаларны кабул итү ҿчен урыннар саны (беренче сыйныф) сҽнгать 

ҿлкҽсендҽ һҽр белем бирү программасы буенча, ҽ шулай ук – булган очракта-



балаларны кабул итү ҿчен вакантлы урыннар саны, башка класслар (чыгарылыш 

сыйныфыннан тыш); 

-  сҽнгать ҿлкҽсендҽ быел белем бирү программалары буенча укыту ҿчен 

документлар кабул итү вакыты ; 

- тиешле елда балаларны сайлап алуны үткҽрү вакыты; 

- балаларны сайлап алу формалары һҽм аларны карап тоту гамҽлгҽ ашырыла 

торган һҽр кеше буенча;  

 - сҽнгать ҿлкҽсендҽ белем бирү программасы; 

- иҗади сҽлҽтлҽргҽ карата куелган талҽплҽр һҽм, кирҽк булган очракта, физик 

мҽгълүматлар керҽ (һҽрберсе сайлап алу формалары буенча); 

- белем бирү учреждениесе системасына сайлап алуны уздырганда кулланыла 

торган бҽялҽр системасы; 

-  сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балалар ҿчен сайлап алу шартлары һҽм 

үзенчҽлеклҽре; 

- балаларны кабул итү вакыты. 

 

3.16.7.  Сҽнгать ҿлкҽсендҽ белем бирү программалары буенча Мҽктҽпкҽ кабул 

ителҽ торган балалар саны Дҽүлҽт (муниципаль) хезмҽтлҽре күрсҽтүгҽ дҽүлҽт 

(муниципаль) йҿклҽмҽсе нигезендҽ билгелҽнҽ.  

 

3.16.8.  Балаларны кабул итү һҽм кабул итүне оештыруны Мҽктҽпнең кабул итү 

комиссиясе (алга таба – кабул итү комиссиясе) гамҽлгҽ ашыра. Кабул итү 

комиссиясе рҽисе булып директор тора. 

 

3.16.9.   Ҿстҽмҽ белем бирү программалары буенча балаларны укыту максатында 

Мҽктҽпкҽ кабул итү укырга керүчелҽрнең ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) 

гаризасы буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

 

3.16.10.  Кабул итү турында гаризада түбҽндҽге мҽгълүматлар күрсҽтелҽ: 

- баланың килүе планлаштырыла торган ҿстҽмҽ белем бирү программасының 

исеме;  

- баланың фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме, туган датасы һҽм урыны; 

- ата-анасының (законлы вҽкиллҽренең) фамилиясе, исеме һҽм атасының исеме); 

- бала һҽм аның ата-аналары (законлы вҽкил) турында мҽгълүматлар; 

- баланың фактик яшҽү адресы; 

- баланың ата-аналарының (законлы вҽкиллҽренең) телефон номерлары; 

- ата-аналар эше урыны; 

Гаризада шулай ук мҽктҽп Уставы, белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга 

лицензия күчермҽсе белҽн танышу (шул исҽптҽн гомуми файдаланудагы 

мҽгълүмат системалары аша) факты теркҽлҽ. 

 

3.16.11.  Гариза биргҽндҽ түбҽндҽге документлар тапшырыла: 



- баланың туу турында таныклык күчермҽсе; 

- баланың хореография сҽнгате ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ гомуми белем бирү 

программалары үзлҽштерү мҿмкинлеген раслаучы медицина документлары; 

- баланың фотосурҽте (1 данҽ, 3*4 форматында, һҽм (яки) мҽктҽп белҽн 

билгелҽнгҽн электрон формада). 

 

3.16.12.  Мҽктҽптҽ балаларны сайлап алуны оештыру ҿчен ҽлеге Мҽктҽпнең ҿстҽмҽ 

белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыруда катнашучы укытучылары 

арасыннан балаларны сайлап алу комиссиясе тҿзелҽ. 

 

 3.16.13. Балаларны сайлап алу комиссиясе рҽисе Комиссия эшчҽнлеген оештыра, 

кергҽн балаларны сайлап алганда талҽплҽрнең бердҽмлеген тҽэмин итҽ. 

 

3.16.14.  Мҽктҽп тиешле елда балаларны сайлап алу вакытын мҿстҽкыйль билгели. 

 

3.16.15.  Балаларны кабул итү тыңлау, карау, күрсҽтү, телдҽн җавап бирү, иҗади 

биремнҽр рҽвешендҽ үткҽрелҽ. Билгеле бер белем бирү программасы буенча 

балаларны кабул итү формалары Мҽктҽп тарафыннан ФГТ исҽпкҽ алып 

мҿстҽкыйль билгелҽнҽ. 

 

3.16.16.  Мҽктҽпкҽ кабул итү Мҽктҽп тарафыннан билгелҽнгҽн срокларда 

балаларны сайлап алу тҽмамланганнан соң үткҽрелҽ. 

3.16.17. Ҿстҽмҽ кабул итү һҽм күчерү ел саен мҽктҽпкҽ кабул итү кагыйдҽлҽре 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, шул ук вакытта ҿстҽмҽ кабул итү сроклары 

Мҽктҽпнең рҽсми сайтында (булган очракта) һҽм мҽгълүмати стендында 

урнаштырыла. 

 

3.16.18.  Укучыларны кабул итү директор боерыгы белҽн ата-аналар гаризасы, 

кабул итү комиссиясе тҽкъдимнҽре нигезендҽ башкарыла. 

 

3.16.19. Балаларны ҿстҽмҽ сайлап алу Мҽктҽп тарафыннан башлангыч срокларда 

үткҽрелгҽн балаларны сайлап алу билгелҽнгҽн срокларда шул ук тҽртиптҽ 

башкарыла. 

 

3.17.20. Мҽктҽпкҽ тиешле дҽрҽҗҽдҽге ҿстҽмҽ белем бирү программаларын Гамҽлгҽ 

ашыручы башка оешмадан күчерү Мҽктҽп директоры боерыгы белҽн тиешле 

документлар (академик белешмҽ, индивидуаль план) бирү һҽм Мҽктҽптҽ буш 

урыннар булганда ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) гаризалары бирү буенча 

башкарыла. Башка Мҽктҽптҽн күчү уку елы дҽвамында булырга мҿмкин. 

 

3.17.21. Укучылар Мҽктҽпнең бер яки берничҽ бүлегендҽ бер үк вакытта белем 

алырга, бер белем бирү программасы белҽн икенчесенҽ күчҽргҽ хокуклы. 



 

3.17.22. Мҽктҽп укучыларның белем дҽрҽҗҽсен үзлҽштерү, ҽлеге белем бирү 

программасында каралган белемнҽр һҽм күнекмҽлҽр алу шарты белҽн, ҽ ҿстҽмҽ 

профессиональ программаны тормышка ашырганда - федераль дҽүлҽт талҽплҽре 

буенча уку-укыту программасын кыска вакыт эчендҽ һҽм индивидуаль уку 

планнары буенча гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. 

 

3.18.     Мәктәптән укучыларны чыгару тәртибе һәм нигезләре 

 

3.18.1.   Ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программаларын тормышка ашырганда, белем 

алучы чыгарылыш сыйныф укучыларын язгы-җҽйге арадаш аттестациялҽү 

нҽтиҗҽлҽре буенча класска күчерү Мҽктҽп Педагогик Советының иҗади үсешен 

исҽпкҽ алып һҽм кирҽк булган очракта, физик мҽгълүматларны алга таба 

үзлҽштерү мҿмкинлеге турындагы карары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Кабул 

ителгҽн карар Мҽктҽп директорының тиешле боерыгы белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

 

3.18.2.  Укуны дҽвам итү мҿмкинлеге булмау турында Карар кабул ителгҽн 

очракта, укучыларның иҗади сҽлҽтлҽрен һҽм (яки) физик үсешенең җитҽрлек 

булмавы сҽбҽпле, Мҽктҽп белем алучының ата-аналарына (законлы вҽкиллҽренҽ) 

ҽлеге карар турында хҽбҽр итҽ һҽм аны мҽктҽптҽ тормышка ашырыла торган башка 

ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программасына күчерүне тҽэмин итҽ, йҽ тиешле 

сыйныфта кабат укыту мҿмкинлеге бирҽ. 

 

3.18.3.  Мҽктҽпнең Педагогик Советы карары буенча, укучылар Уставны берничҽ 

тапкыр бозган ҿчен Мҽктҽптҽн чыгарыла.       Белем алучы баланы чыгару тҽрбия 

характерындагы чаралар нҽтиҗҽ бирмҽсҽ һҽм Мҽктҽптҽ белем алучының килҽчҽктҽ 

булуы башка укучыларга тискҽре йогынты ясаса, аларның хокукларын һҽм Мҽктҽп 

хезмҽткҽрлҽренең хокукларын бозса, кулланыла. Мҽктҽп ике атна дҽвамында 

белем алучы баланың Мҽктҽптҽн чыгарылуы турында ата-анасына (законлы 

вҽкиллҽренҽ) хҽбҽр итҽ. 

3.18.4.   Укучыларны чыгару Мҽктҽп инициативасы буенча түбҽндҽге очракларда 

башкарыла: 

- бер ел эчендҽ аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча тҿп уку планының бер һҽм аннан да 

күбрҽк уку дисциплиналары буенча ҿлгермҽгҽн ҿчен;  

- нигезле сҽбҽплҽрсез системалы уку чиреге дҽвамында уку дҽреслҽре калдырган 

ҿчен; 

- Мҽктҽптҽ тҽртипсезлек ҿчен; 

- Мҽктҽп укучылары ҿчен эчке тҽртип кагыйдҽлҽрен системалы бозган ҿчен. 

 Укучыларның Мҽктҽптҽн чыгару шулай ук сҽламҽтлеге, ата-аналар телҽге буенча 

яки башка сҽбҽплҽр белҽн ата-аналар гаризасы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга 

мҿмкин. Мҽктҽптҽн укучыларны чыгару турындагы карар Педагогик Совет 

тарафыннан кабул ителҽ һҽм Мҽктҽп директорының тиешле боерыгы белҽн 



рҽсмилҽштерелҽ, башка очракларда укучыларны чыгару турындагы карар Мҽктҽп 

директоры тарафыннан укучыларның ата-аналары (законлы вҽкиллҽр) гаризасы 

нигезендҽ кабул ителҽ һҽм тиешле ҽмер белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

Чыгару  каникул вакытында яки укучы авырган вакытта рҿхсҽт ителми. 

 

3.18.5.  Укучылар Мҽктҽптҽ   вакантлы   урыннар   булганда    яңадан    торгызуга 

хокуклы. 

 

3.19.      Арадаш һәм йомгаклау аттестациясе, аны үткәрү формалары һәм 

тәртибе 

 

3.19.1.  Арадаш аттестация белем бирү эшчҽнлеге белҽн оператив идарҽ итүне, аңа 

тҿзҽтмҽлҽр кертүне тҽэмин итҽ һҽм билгелҽү максаты белҽн үткҽрелҽ: 

- белем бирү процессын гамҽлгҽ ашыру сыйфаты;  

- уку буенча теоретик һҽм гамҽли ҽзерлек сыйфаты; 

- укытуның   билгеле   бер   этабында   укучыларда   формалашкан осталык   һҽм 

күнекмҽлҽр дҽрҽҗҽсе. 

 

3.19.2. Арадаш аттестация укучыларның уку елының ярты еллыгы тҽмамланганнан 

соң уку – укыту эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен бҽяли, шул ук вакытта икенче 

яртыеллыкта-һҽр уку предметы буенча. 

 

3.19.3.  Укучыларның арадаш аттестациясе түбҽндҽге формада үткҽрелҽ: 

- имтихан, зачет; 

- эшлҽр, күргҽзмҽлҽр карау; 

- контроль дҽрес; 

- академия концерты, отчет концерты. 

 

3.19.4. Укучыларның арадаш аттестациясе сроклары Педагогик Совет тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

 

3.19.5.  Башлангыч аттестацияне авыру сҽбҽпле узмаган укучылар, яхшы ҿлгереш 

шарты белҽн, Мҽктҽпнең Педагогик Советы карары нигезендҽ (медицина 

белешмҽсе булган очракта) икенче сыйныфка күчерелергҽ мҿмкин. 

 

3.19.6.  Авыру яки башка җитди сҽбҽп аркасында уку планын үтҽмҽгҽн укучыларга 

аны үзлҽштерү ҿчен ҿстҽмҽ срок, аерым очракларда, Педагогик Совет карары 

буенча, ата-аналар (аларны алмаштыручы затлар) ризалыгы белҽн, укучылар уку 

елына кабат калдырылырга мҿмкин. 

 



 3.19.7. ФГТга туры китереп имтиханнар, контроль дҽреслҽр, зачетлар техник 

зачет, академик концертлар, концерт программаларын үтҽү, карау, күргҽзмҽлҽр, 

иҗади күргҽзмҽ, театр куелышлары, язма эшлҽр, телдҽн сораштыру рҽвешендҽ уза. 

 

3.19.8. Арадаш аттестацияне үткҽргҽндҽ укучыларга уку елында дүрт имтихан һҽм 

алты зачет билгелҽнҽ. Уку предметын ҿйрҽнү тҽмамлангач (аның тулы курсы), 

укучыларны аттестациялҽү арадаш (имтихан) аттестация яки мҽҗбүри бҽялҽү 

күргҽзмҽсе белҽн зачет кысаларында үткҽрелҽ, ул белем бирү учреждениесен 

тҽмамлау турында таныклыкка билгелҽрнең мҽҗбүри куелышы белҽн кертелҽ. 

 

3.19.9. Ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программаларын (ҿстҽмҽ һҿнҽри һҽм 

гомумтаралган белем бирү программаларын), шулай ук сҽнгать – эстетик 

юнҽлешле ҿстҽмҽ белем бирү программаларын үзлҽштерү укучыларның мҽҗбүри 

йомгаклау аттестациясе белҽн тҽмамлана. 

 

3.19.10. Ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программасын тулы күлҽмдҽ уңышлы 

үзлҽштергҽн һҽм йомгаклау аттестациясен сынаган укучыларга Педагогик Совет 

карары һҽм Мҽктҽп буенча приказ нигезендҽ билгелҽнгҽн үрнҽктҽге Мҽктҽпне 

тҽмамлау турында таныклык бирелҽ. 

 

3.19.11.  Һҿнҽри сҽлҽтлҽр күрсҽткҽн чыгарылыш сыйныф укучылары Педагогик 

Совет карары белҽн профиль буенча урта һҽм югары һҿнҽри белем бирү 

учреждениелҽренҽ укырга керүгҽ ҽзерлек ҿчен һҿнҽри юнҽлеш бирү классына 

кабул ителергҽ мҿмкин. 

 

3.19.12. Аудиториядҽн тыш (мҿстҽкыйль) эшлҽр ҿчен бирелҽ торган вакыт ҿй эшен 

башкаруга, алар мҽдҽният учреждениелҽренҽ (филармоний, театрларга, концерт 

залларына, музейларга һҽм башкалар) йҿрүгҽ, укучыларның Мҽктҽпнең иҗади һҽм 

мҽдҽни-агарту эшчҽнлеге программасында каралган мҽдҽни чараларда һҽм мҽдҽни 

- агарту эшчҽнлегендҽ катнашуына кулланылырга мҿмкин. 

 

  3.19.13.  Мҽктҽп укучыларның арадаш аттестациясе формасын, тҽртибен һҽм 

аралыгын, бҽялҽү системасын сайлап алу, сҽнгать ҿлкҽсендҽ   ҿстҽмҽ һҿнҽр алды 

гомум гомуми белем бирү һҽм үсеш программалары буенча да, сҽнгать – эстетик 

юнҽлешле ҿстҽмҽ белем бирү программалары буенча да мҿстҽкыйль.             Шул 

ук вакытта арадаш аттестациянең формасы һҽм вакытлылыгы гамҽлгҽ ашырыла 

торган һҽр белем бирү программасы буенча уку планы белҽн билгелҽнҽ һҽм 

«Укучыларның агымдагы белемнҽрен һҽм арадаш аттестациясен тикшереп тору 

турында Нигезлҽмҽ» белҽн регламентлаштырыла, ул Педагогик Совет тарафыннан 

кабул ителҽ һҽм Мҽктҽп директоры раслаган Мҽктҽпнең локаль норматив акты 

булып тора. 

 



3.19.14.  Укучыларны икенче сыйныфка уку елы нҽтиҗҽлҽре буенча Мҽктҽп 

директоры боерыгы белҽн Педагогик Совет карары нигезендҽ күчерү гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

3.20.15. Сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн укучылар, инвалид балалар ҿчен 

Мҽктҽп укучыларның күрсҽтелгҽн категориялҽренең психофизик үсеше 

үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, ҿстҽмҽ гомуми белем бирү программалары буенча 

белем бирү процессын оештыра. Мондый балаларны укыту һҽм тҽрбиялҽүне 

оештыру шартлары җайлаштырылган белем бирү программасы белҽн билгелҽнҽ. 

 

 3.20.16. Мҿмкинлеклҽре чикле балалар, инвалид балалар белҽн Мҽктҽптҽ дҽ, яшҽү 

урыны буенча да шҽхси эш алып барыла ала. 

 

IV. БЕЛЕМ БИРҤ ПРОЦЕССЫНДА КАТНАШУЧЫЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ 

ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ 

4.1.  Мҽктҽптҽ белем бирү процессында катнашучылар булып торалар: 

- педагогик хезмҽткҽрлҽр (укытучылар, концертмейстерлар); 

- укучылар; 

- ата-аналар (законлы вҽкиллҽр). 

4.2.   Педагогик хезмәткәрләрнең хокуклары һәм бурычлары 

4.2.1 Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре хокуклы: 

 - Мҽктҽп белҽн идарҽ итүдҽ катнашу; 

 - белем һҽм тҽрбия бирү методикаларын, уку ҽсбапларын һҽм материалларны 

сайлау һҽм куллану, укучыларның белемнҽрен, күнекмҽлҽрен бҽялҽү методларын 

сайлау һҽм куллану иреге; 

- Мҽктҽп Педагогик (методик) Советы тарафыннан кабул ителҽ торган һҽм 

директор тарафыннан раслана торган эш, авторлык программаларын эшлҽү; 

- үзенең һҿнҽри намусын һҽм абруен яклау; 

- Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн социаль гарантиялҽр һҽм 

ташламалар һҽм регионда педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган ҿстҽмҽ 

ташламалар, 

- квалификация категориясе бирүгҽ аттестацияне ирекле узу. 

4.2.3.  Педагогик хезмәткәрләр бурычлы: 

- хезмҽт килешүе шартларын, вазыйфаи инструкциялҽрне үтҽргҽ; 

- Мҽктҽп Уставы һҽм башка локаль норматив актлар талҽплҽрен үтҽргҽ; 



- хезмҽт дисциплинасын үтҽргҽ; 

- уку планнары һҽм программаларының үтҽлешен тулысынча тҽэмин итергҽ; 

- Гамҽлгҽ куючы тарафыннан расланган муниципаль йҿклҽмҽне үтҽүгҽ ярдҽм 

итергҽ; 

- укыту-тҽрбия эшчҽнлеген тҿгҽл планлаштырырга, уку-укыту документларын 

алып бару кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 

- укучыларның үз фҽне буенча белемнҽрен объектив бҽялҽргҽ һҽм журналга үз 

вакытында бҽя куярга; 

- даими рҽвештҽ үзенең педагогик квалификациясен күтҽрергҽ; 

- ата-аналарга (законлы вҽкиллҽренҽ) һҽм укучыларга, шулай ук хезмҽттҽшлҽренҽ, 

Мҽктҽпнең башка хезмҽткҽрлҽренҽ карата да һҿнҽри тҽртип һҽм этика нормаларын 

үтҽргҽ; 

- укыту һҽм тҽрбия мҽсьҽлҽлҽре буенча укучы гаилҽсе белҽн хезмҽттҽшлек итҽргҽ; 

- уку дҽреслҽре һҽм класстан тыш чаралар вакытында балаларның гомерен һҽм 

сҽламҽтлеген саклау ҿчен җаваплылык хисе хисе. 

 

4.2.4.   Мҽктҽп һҽм Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр 

индивидуаль хезмҽт килешүлҽре белҽн җайга салына.  Хезмҽт килешүе шартлары 

Россия Федерациясенең хезмҽт законнарына каршы килҽ алмый. 

 

4.2.5.  Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре үзлҽренең хезмҽт килешүе шартларын 

үтҽргҽ, Устав талҽплҽрен, эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, Күмҽк килешү 

шартларын (аны Мҽктҽптҽ тҿзегҽндҽ) үтҽргҽ, куркынычсызлык техникасы һҽм 

хезмҽтне саклау кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ тиешлҽр. Мҽктҽпнең педагогик 

хезмҽткҽрлҽре этика һҽм һҿнҽри тҽртип нормаларын үтҽргҽ тиеш. 

 

4.2.6. Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре үзлҽре укыткан уку предметы 

профиленҽ туры килҽ торган урта һҿнҽри яки югары һҿнҽри белемгҽ ия булырга 

тиеш. Югары һҿнҽри белемле укытучылар ҿлеше ФГТ тарафыннан билгелҽнҽ.  

 

4.2.7. Педагогик хезмҽткҽрлҽр белем бирү ҿлкҽсендҽ гамҽлдҽге законнарда 

каралган шартлар һҽм тҽртиптҽ периодик аттестацияне үтҽргҽ тиеш. 

 

4.2.8.  Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре белем бирү процессының югары 

нҽтиҗҽлелеген тҽэмин итҽргҽ, иҗади һҽм методик эш башкарырга, үз 

квалификациясен даими рҽвештҽ күтҽрү белҽн шҿгыльлҽнергҽ тиеш. Гамҽлгҽ 

куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен башкаручы орган Мҽктҽп педагогик 

хезмҽткҽрлҽренең квалификациясен даими күтҽрүне финанс белҽн тҽэмин итҽргҽ 

тиеш. 

 

4.2.9.  Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре эш бирүче (Мҽктҽп) хисабына үткҽрелҽ 

торган вакытлы бушлай медицина тикшерүлҽре үтҽргҽ тиеш. 



 

4.2.10. Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре даими рҽвештҽ укытучы булып 

эшлҽргҽдҽ, ун ел саен 1 елга кадҽр дҽвамлы ялга   хокуклы. Күрсҽтелгҽн отпуск 

түлҽүсез бирелҽ. Күрсҽтелгҽн ялның озынлыгы хезмҽткҽр тарафыннан билгелҽнҽ. 

Күрсҽтелгҽн отпускны бирүнең конкрет сроклары хезмҽткҽр белҽн эш бирүче 

арасында килештерелҽ. Озак вакытлы ялга хокук бирүче ҿзлексез укытучылар эше 

стажы РФ Мҽгариф министрлыгының «Мҽгариф учреждениелҽренең педагогик 

хезмҽткҽрлҽренҽ бер елга кадҽр ял бирү тҽртибе һҽм шартлары турындагы 

Нигезлҽмҽне раслау хакында» 2000 елның 7 декабрендҽге 3570 номерлы боерыгы 

нигезендҽ Мҽктҽп тарафыннан билгелҽнгҽн Кагыйдҽлҽр буенча билгелҽнҽ. 

 

4.3.   Мҽктҽптҽ укучылар һҽм хезмҽткҽрлҽрнең уку, хезмҽт һҽм ял итү ҿчен кирҽкле 

шартлар тудыру ҿчен Мҽктҽп директоры гамҽлдҽге законнар, Мҽктҽп Уставы һҽм 

хезмҽт килешүе нигезендҽ җавап тота. 

 

4.4. Укучыларның хокуклары һәм бурычлары 

 

    Мҽктҽпкҽ керү хокукыннан Россия Федерациясенең барлык гражданнары 

файдалана. Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽүче чит ил дҽүлҽтлҽре 

гражданнары Мҽктҽпкҽ гомуми нигезлҽрдҽ кабул ителҽ. 

   Укучыларның хокуклары һҽм бурычлары Россия Федерациясе законнары, ҽлеге 

Устав һҽм Уставта каралган башка локаль актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 

     Мҽктҽп белем алучы һҽм (яки) аның ата-аналарын (законлы вҽкиллҽрен) мҽктҽп 

Уставы, мҽгариф процессын оештыруны регламентлаучы һҽм укучыларның һҽм 

аларның ата-аналарының (законлы вҽкиллҽренең) хокукларына һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы локаль норматив актлар һҽм башка документлар 

белҽн таныштырырга тиеш. 

 

4.4.1. Укучылар үзлҽренең кешелек дҽрҽҗҽсен, намус иреген, мҽгълүматны, үз 

фикерлҽрен һҽм карашларын ирекле чагылдырырга хокуклы. 

 

4.4.2.  Укучылар ҿстҽмҽ (шул исҽптҽн түлҽүле) белем бирү хезмҽтлҽрен алырга 

хокуклы. 

 

4.4.3.  Укучылар мҽктҽпнең локаль норматив актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

китапханҽ, фоно-аудио һҽм видеоматериаллардан бушлай файдалана алалар. 

 

4.4.4.  Мҽктҽптҽ укучыларны аларның, ата-аналарның (законлы вҽкиллҽрнең) 

ризалыгыннан башка, белем бирү программасында каралмаган хезмҽткҽ җҽлеп итү 

тыела. 

 



4.4.5. Укучыларны иҗтимагый, иҗтимагый-сҽяси оешмаларга, хҽрҽкҽтлҽргҽ һҽм 

партиялҽргҽ керергҽ мҽҗбүр итү, шулай ук аларны бу оешмалар эшчҽнлегенҽ һҽм 

агитация кампаниялҽрендҽ, сҽяси акциялҽрдҽ катнашырга мҽҗбүр итү рҿхсҽт 

ителми. 

 

4.4.7.  Озак авырган яки уку планнарын һҽм программаларын уңышлы үтҽүгҽ 

комачаулаучы башка нигезле сҽбҽп булганда, ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) 

үтенече буенча белем алучы уку йортларында укучылар ҿчен эчке тҽртип 

кагыйдҽлҽре нигезендҽ бер елдан да артмаган академик ял бирелҽ. 

 

Укучылар академия ялыннан кайткач, аларның телҽге буенча шул ук сыйныфта 

яңадан торгызыла. Академия ялын бирү ҿчен нигезле сҽбҽплҽр булып алар 

нҽтиҗҽсендҽ укучы озак вакыт дҽвамында мҽктҽптҽ уку дҽреслҽренҽ йҿрмҽскҽ 

мҽҗбүр булган сҽбҽплҽр (кагыйдҽ буларак, бер айдан артык) тора. 

 

4.4.8.    Мҽктҽп укучыларның сҽламҽтлеген саклауны гарантиялҽүче шартлар 

булдыра. 

 

4.4.9. Дҽреслҽрнең максималь йҿклҽнеше, уку режимы Сҽламҽтлек саклау 

органнарының санитар-эпидемиологик рекомендациялҽре нигезендҽ Мҽктҽп 

тарафыннан, шул исҽптҽн Россия Федерациясе баш дҽүлҽт санитар табибының 

2014 елның 4 июлендҽге 41нче карары белҽн расланган «Сан-ПиН 2.4.3172-14 

ҿстҽмҽ белем бирү учреждениелҽренҽ карата санитар-эпидемиологик талҽплҽр»   

нигезендҽ билгелҽнҽ. 

 

4.4.10. Укучылар Мҽктҽп Уставын һҽм Педагогик Совет тарафыннан расланган 

эчке тҽртип кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ тиеш. 

 

4.5.  Укучыларга тыела: 

 

- корал, спиртлы эчемлеклҽр, тҽмҽке ҽйберлҽре, токсик һҽм наркотик матдҽлҽр 

алып килү, тапшыру яки кулланырга; 

 

- шартлаулар яки янгын барлыкка килүгҽ, шулай ук белем бирү процессында 

катнашучыларның сҽламҽтлеге начараюга китерҽ торган телҽсҽ нинди чараларны 

һҽм матдҽлҽрне кулланырга; 

 

- мҿнҽсҽбҽтлҽрне ачыклау, куркыту һҽм янау ҿчен физик кҿч кулланырга; 

 

- тирҽ-юньдҽгелҽр ҿчен куркыныч нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ торган телҽсҽ нинди 

гамҽллҽр башкарырга. 

 



4.5. Ата-аналарның хокуклары һәм бурычлары 

 

4.5.1.  Ата аналар (законлы вҽкиллҽр) хокуклы: 

 

- законлы хокукларны, бала мҽнфҽгатьлҽрен яклау, укытучылар, Мҽктҽп 

хезмҽткҽрлҽре тарафыннан балага һҽм үзлҽренҽ карата ихтирамлы, дустанҽ 

мҿнҽсҽбҽт талҽп итү; 

 

- укытучылар администрациясе рҿхсҽте белҽн дҽреслҽрдҽ һҽм академик 

концертларда катнашу; 

 

- Мҽктҽп администрациясенҽ гаризалар һҽм тҽкъдимнҽр белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ; 

 

- балаларның ҿлгереше һҽм тҽртиплҽре турындагы мҽсьҽлҽлҽрне карау очрагында 

Мҽктҽпнең Педагогик Советы утырышларында катнашу; 

 

- Мҽктҽптҽ белем бирү процессын оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча тулы мҽгълүмат 

алырга, белем бирү процессының барышы һҽм эчтҽлеге, укучыларның ҿлгереше 

билгелҽре белҽн танышырга; 

 

- директор һҽм укытучыларның балалар белҽн ата-аналар җыелышларында эшлҽү 

турындагы хисапларын тыңларга; 

 

- Устав белҽн билгелҽнгҽн формада Мҽктҽп белҽн идарҽ итүдҽ катнашу; 

 

- «Мҽгариф турында» Федераль закон нигезендҽ башка хокуклар. 

 

4.5.2. Ата-аналар (законлы вәкилләре) бурычлы: 

- үз хокукларына һҽм бурычларына кагылышлы ҿлешендҽ Мҽктҽп Уставы һҽм 

башка локаль норматив актлар талҽплҽрен үтҽргҽ; 

- үз балаларын тҽрбиялҽү, аларның сҽламҽтлеге, иҗади, физик, психик, рухи һҽм 

ҽхлакый үсеше турында кайгырту ҿчен җаваплы булырга;  

- мҽгариф учреждениесендҽ алар тарафыннан белем алу ҿчен кирҽкле шартлар 

тудыру; 

- ҿйдҽге дҽреслҽрне карап тору һҽм шартлар белҽн тҽэмин итү; 

- Мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренҽ сакчыл мҿнҽсҽбҽттҽ булу; 

- укучы авырган очракта, Мҽктҽпкҽ аның дҽреслҽргҽ килмҽве турында вакытында 

хҽбҽр итҽргҽ кирҽк; 



- балалары ясаган зыянны гамҽлдҽге законнар нигезендҽ кайтару. 

4.6. Белем бирү процессында катнашучылар гамҽлдҽге законнар, Мҽктҽпнең 

локаль норматив актлары, мҽгариф процессында катнашучылар арасындагы 

шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ башка хокукларга ия булырга һҽм башка 

вазыйфаларга ия булырга мҿмкин. 

 

V. МӘКТӘПНЕҢ МӚЛКӘТЕ ҺӘМ ФИНАНС БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҤ 

 

5.1.  Гамҽлгҽ куючы Мҽктҽпкҽ, оператив идарҽ хокукында, милекне кабул итү-

тапшыру акты нигезендҽ беркетҽ. 

 

5.2.   Оператив идарҽ хокукында беркетелгҽн мҿлкҽт муниципаль милек булып 

тора. 

 

5.3.   Мҽктҽп, аңа беркетелгҽн мҿлкҽт белҽн оператив идарҽ итү хокукында, аның 

билгелҽнеше нигезендҽ файдалана һҽм эш итҽ. 

 

5.4. Рҿхсҽт ителгҽн мҿстҽкыйль хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырганда, Мҽктҽп 

бу эшчҽнлектҽн кергҽн керемнҽр һҽм ҽлеге керемнҽр хисабына сатып алынган 

мҿлкҽт белҽн эш итҽ. 

 

5.5. Мҽктҽп мҿлкҽтен, шул исҽптҽн финанс ресурсларын формалаштыру 

чыганаклары булып тора: 

1) Мҽктҽпкҽ муниципаль район бюджетыннан субсидиялҽр рҽвешендҽ бирелҽ 

торган акчалар; 

2) Мҽктҽпкҽ оператив идарҽ хокукында яки мҽктҽп тарафыннан Гамҽлгҽ куючы 

тарафыннан мондый мҿлкҽт сатып алуга бүлеп бирелгҽн акчалар хисабына 

беркетелгҽн мҿлкҽт; 

3) ҽлеге Устав белҽн рҿхсҽт ителгҽн керем китерҽ торган эшчҽнлекне гамҽлгҽ 

ашырганда эшлҽрне башкарудан, хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн, продукцияне 

реализациялҽүдҽн керемнҽр; 

4) максатчан взнослар, ирекле иганҽлҽр; 

5) Россия Федерациясе законнары белҽн тыелмаган башка керемнҽр. 

 

5.6.  Гамҽлгҽ куючы күчемсез мҿлкҽтне һҽм Мҽктҽпкҽ беркетелгҽн аеруча 

кыйммҽтле күчемле мҿлкҽтне карап тоту чыгымнарын, яки Мҽктҽп тарафыннан 

мондый мҿлкҽтне сатып алуга Гамҽлгҽ куючы тарафыннан бүлеп бирелгҽн 

акчалар, салым түлҽү чыгымнарын исҽпкҽ алып, муниципаль заданиенең үтҽлешен 

финанс белҽн тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыра, аның буенча тиешле милек, шул 

исҽптҽн җир кишҽрлеклҽре таныла торган салым салу объекты сыйфатында, шулай 

ук билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган программалар нигезендҽ Мҽктҽп үсешен 

финанс белҽн тҽэмин итҽ. 

           Мҽктҽп ел саен Гамҽлгҽ куючыга күчемсез милекне һҽм Мҽктҽпкҽ 

беркетелгҽн яки аңа мондый мҿлкҽтне сатып алуга Гамҽлгҽ куючы тарафыннан 

бүлеп бирелгҽн акчалар, салым түлҽү чыгымнарын тиешле милек таныла торган 

салым салу объекты сыйфатында исҽплҽп чыгара, шулай ук билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 



расланган программалар нигезендҽ Мҽктҽп үсешен финанс белҽн тҽэмин итүгҽ 

исҽп-хисап ясый. 

 

5.7.  Оператив идарҽ хокукында Мҽктҽпкҽ беркетелгҽн мҿлкҽт тулысынча да, 

ҿлешчҽ дҽ, бары тик түбҽндҽге очракларда гына тартып алынырга мҿмкин: 

- Мҽктҽпне бетерү яки аны үзгҽртеп кору турында Карар кабул иткҽндҽ; 

- законнарда каралган башка очракларда. 

 

5.8. Мҽктҽп тарафыннан үз хуҗалык эшчҽнлегеннҽн кергҽн керемнҽр хисабына 

сатып алынган мҿлкҽт Гамҽлгҽ куючы карары буенча, юкка чыккан очрактан тыш, 

телҽсҽ нинди формада тартып алынмый һҽм кире кайтарылмый. 

           

5.9. Мҿлкҽтне Мҽктҽпкҽ беркетү һҽм Мҽктҽпкҽ оператив идарҽ хокукында 

беркетелгҽн мҿлкҽт составыннан тҿшереп калдыру Гамҽлгҽ куючының хокукый 

актларын чыгару юлы белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

 

5.10. Мҽктҽпнеке булган яки мондый мҿлкҽт сатып алуга Гамҽлгҽ куючы 

тарафыннан бүлеп бирелгҽн акчага Мҽктҽп тарафыннан сатып  алынган, шулай ук 

мҽктҽп янында урнашкан аеруча кыйммҽтле күчемле милек билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

аерым исҽпкҽ алынырга тиеш. 

 

5.11. Мәктәп бурычлы: 

 

1) мҿлкҽтне Мҽктҽп эшчҽнлегенең Устав максатлары, Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасы законнары, җирле үзидарҽ органнарының хокукый 

актлары нигезендҽ максатчан билгелҽнеше буенча катгый кулланырга; 

 

2) милектҽн нҽтиҗҽле файдаланырга; 

 

3) мҿлкҽтнең сакланышын һҽм аны техник эксплуатациялҽү кагыйдҽлҽре һҽм 

нормалары нигезендҽ тиешенчҽ тотуны тҽэмин итҽргҽ; 

 

4) мҿлкҽтнең техник торышы начарлануга юл куймаска (ҽлеге талҽп эксплуатация 

барышында ҽлеге мҿлкҽтне норматив тузуга бҽйле мҿлкҽтнең торышы начарлануга 

кагылмый); 

 

5) мҿлкҽтне капиталь һҽм агымдагы ремонтларга; 

 

6) Департамент һҽм Гамҽлгҽ куючы белҽн эре алыш-бирешлҽр, Мҽктҽпкҽ 

беркетелгҽн аеруча кыйммҽтле күчемле мҿлкҽт белҽн эш итү буенча алыш-

бирешлҽр алдан язма рҽвештҽ ҽлеге мҿлкҽтне һҽм күчемсез милек сатып алуга 

Гамҽлгҽ куючы тарафыннан бүлеп бирелгҽн акчалар (арендага бирү, залог бирү, 

хуҗалык җҽмгыятенең яки ширкҽтнең устав (склад) капиталына ҿлеш сыйфатында 

кертү, гади ширкҽт килешүе тҿзү яки мҿлкҽт белҽн эш итүнең башка ысуллары, 

шул исҽптҽн аны сату) килештерергҽ; 

 



Мҿлкҽтне исҽптҽн тҿшерү һҽм исҽптҽн чыгарылган мҿлкҽт белҽн эш итү Россия 

Федерациясе законнары, җирле үзидарҽ органнарының хокукый актлары нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

5.12. Ҽлеге Уставта эре алыш-биреш булып акча средстволары, башка милекне 

(федераль закон нигезендҽ Мҽктҽп мҿстҽкыйль эш итҽргҽ хокуклы булган) алу 

белҽн бҽйле алыш-биреш яки берничҽ үзара бҽйлҽнгҽн килешү санала, шулай ук 

мондый алыш-биреш бҽясе, я читлҽштерелгҽн яки тапшырыла торган мҿлкҽт бҽясе 

мҽктҽп активларының ҽлеге хисап бирү ҿчен билгелҽнгҽн баланс бҽясенең 10 

процентыннан артып китҽ. Зур алыш-биреш Департамент һҽм Гамҽлгҽ куючының 

алдан ясалган язма ризалыгы белҽн булырга мҿмкин. 

5.13.  Ҽгҽр Мҽктҽп директоры, аның урынбасарлары, шулай ук Мҽктҽп идарҽсе 

органнары составына керүче бүтҽн затлар, шулай ук ҽлеге затлар һҽм Мҽктҽп 

мҽнфҽгатьлҽренҽ карата гамҽлдҽге яки күздҽ тотылган килешүгҽ карата башка 

каршылыклар булган очракта, ҽлеге затлар Департаментка һҽм Гамҽлгҽ куючыга 

карата үзенең кызыксынуы турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  Күрсҽтелгҽн килешү, аны 

башкарганга кадҽр, Департамент һҽм Гамҽлгҽ куючы тарафыннан хупланырга 

тиеш. 

5.14. Мәктәп хокуклы: 

1) Гамҽлгҽ куючы һҽм Департамент ризалыгы белҽн коммерцияле булмаган 

оешмаларга, аларны гамҽлгҽ куючы яисҽ катнашучыга, акча (ҽгҽр аларны бирү 

шартлары белҽн башкача билгелҽнмҽгҽн булса) һҽм башка мҿлкҽт, Мҽктҽпкҽ 

беркетелгҽн яки Мҽктҽп тарафыннан сатып алынган мондый мҿлкҽт, шулай ук 

күчемсез мҿлкҽт сатып алуга бүлеп бирелгҽн акчалардан тыш, тапшырырга; 

2) федераль законнарда каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ Мҽктҽп ҽлеге пунктның 

беренче кече пунктында күрсҽтелгҽн мҿлкҽтне хуҗалык җҽмгыятьлҽренең устав 

(склад) капиталына кертергҽ яисҽ башкача рҽвештҽ аларга ҽлеге мҿлкҽтне аларны 

Гамҽлгҽ куючы яисҽ катнашучы сыйфатында тапшырырга хокуклы; 

3) керем китерҽ торган эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашырырга, чҿнки бу аның ҿчен 

булдырылган максатларга ирешүгҽ хезмҽт итҽ һҽм мондый эшчҽнлек ҽлеге Уставта 

күрсҽтелгҽн очракта, бу максатларга туры килҽ. Мондый эшчҽнлектҽн алынган һҽм 

ҽлеге керемнҽр хисабына алынган мҿлкҽт Мҽктҽпнең мҿстҽкыйль карамагына 

керҽ. 

Мҽктҽп оператив идарҽсендҽ булган мҿлкҽтне, шулай ук Мҽктҽп тарафыннан 

килешү яки башка нигезлҽр буенча сатып алынган мҿлкҽтне файдаланудан 

алынган керем, продукция һҽм табыш Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Мҽктҽпнең оператив идарҽсенҽ керҽ. 

 5.15. Мҽктҽп үзенҽ беркетелгҽн, шулай ук керем китерҽ торган эшчҽнлектҽн 

алынган керемнҽр хисабына алынган мҿлкҽт белҽн оператив идарҽ итү хокукында 

булган барлык йҿклҽмҽлҽр буенча да җавап бирҽ. 

5.16. Мәктәп хокуклы түгел: 



- даими (сроксыз) файдалану хокукында бирелгҽн җир кишҽрлеге белҽн эш итҽргҽ; 

- акчаларны кредит оешмаларында депозитларда урнаштырырга, шулай ук ҽгҽр 

федераль законнарда башкасы каралмаган булса, кыйммҽтле кҽгазьлҽр белҽн 

алыш-бирешлҽр ясарга. 

5.17.  Мҽктҽп аңа шҽхси счет аша кергҽн акчалар белҽн операциялҽр башкара. 

Мҽктҽпнең шҽхси счетларын ачу һҽм алып бару Казначылык департаменты 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 VI. ФИНАНС-ХУҖАЛЫК ЭШЧӘНЛЕГЕ 

 6.1. Мҽктҽп үз эшчҽнлеген муниципаль биремнҽр нигезендҽ башкара. Мҽктҽп 

муниципаль биремне үтҽүдҽн баш тартырга хокуклы түгел. 

6.2. Мҽктҽп финанс-хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырганда предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, оешмалар, физик затлар белҽн килешүлҽр тҿзергҽ хокуклы. 

6.3. Белем бирү эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ муниципаль биремнең үтҽлешен финанслар 

белҽн тҽэмин итү муниципаль бюджет акчалары исҽбеннҽн муниципаль 

бюджеттан субсидиялҽр рҽвешендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  Муниципаль биремне үтҽү 

вакыты дҽвамында субсидиялҽр күлҽмен үзгҽртү муниципаль биремне үзгҽртү 

шарты белҽн генҽ рҿхсҽт ителҽ. 

6.4.  Мҽктҽп, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм үзенең 

Уставы нигезендҽ, юридик һҽм (яки) физик затлар белҽн килешүлҽр буенча 

түлҽүле хезмҽт күрсҽтергҽ хокуклы. 

6.5. Хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү тҽртибе Гамҽлгҽ куючы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

6.6.  Түлҽүле хезмҽт күрсҽтүдҽн кергҽн керем Мҽктҽпне үстерүгҽ, хезмҽт хакын 

арттыруга юнҽлдерелҽ. 

6.7. Мҽктҽп Россия Федерациясе законнары белҽн тыелмаган субсидиялҽр һҽм 

башка чыганаклар хисабына хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен түлҽү фондын тҿзи. 

6.8. Мҽктҽп Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

бюджет акчаларын һҽм финанслауның башка чыганаклары акчаларын тотуны 

гамҽлгҽ ашыра. Мҽктҽп Россия Федерациясе законнары, җирле үзидарҽ 

органнарының хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ түбҽндҽге 

документларның ачыклыгын һҽм һҽркем файдалана алуын тҽэмин итҽ: 

1) Мҽктҽпнең оештыру документлары, шул исҽптҽн кертелгҽн үзгҽрешлҽр; 

2) дҽүлҽт теркҽве турында таныклык; 

3) Гамҽлгҽ куючының Мҽктҽп булдыру турында карары; 

4) Гамҽлгҽ куючының Мҽктҽп директорын билгелҽү турында карары; 



5) Мҽктҽпнең еллык бухгалтер хисабы; 

6) Мҽктҽпкҽ карата үткҽрелгҽн контроль чаралар һҽм аларның нҽтиҗҽлҽре турында 

мҽгълүматлар; 

8) хезмҽт күрсҽтүгҽ муниципаль йҿклҽмҽ (эшлҽр башкаруга); 

9) башкарма хакимиятнең бюджет, салым, иминият, валюта, банк эшчҽнлеге 

ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм норматив-хокукый җайга салу функциялҽрен 

гамҽлгҽ ашыручы федераль органы тарафыннан билгелҽнгҽн гомуми талҽплҽр 

нигезендҽ һҽм үзенең эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре һҽм аларны гамҽлгҽ куючының 

функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы тиешле орган тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзлҽренҽ беркетелгҽн мҿлкҽтне файдалану турында хисап. 

VII. МӘКТӘП БЕЛӘН ИДАРӘ ИТҤ 

7.1. Мҽктҽп белҽн идарҽ итү Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм мҽктҽп Уставы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла һҽм бердҽм идарҽ итү 

һҽм үзидарҽ принципларында тҿзелҽ. 

7.2.   Мҽктҽп эшчҽнлеген тҽэмин итү ҿчен Гамҽлгҽ куючы: 

- Мҽктҽп Уставын, аңа ҿстҽмҽлҽр һҽм үзгҽрешлҽр раслый; 

- Мҽктҽпнең еллык сметасын һҽм муниципаль биремне раслый; 

- муниципаль биремнең үтҽлешен финанс ягыннан тҽэмин итү ҿчен Мҽктҽпкҽ 

күчерелгҽн субсидиялҽр күлҽмен раслый; 

- Мҽктҽп эшчҽнлеген субсидиялҽр күчерү юлы белҽн финанслый, муниципаль 

биремне үтҽүгҽ финанс һҽм матди ресурслар бүлеп бирҽ; 

- Мҽктҽп тарафыннан бюджет акчаларын максатчан куллануны финанс контролен 

гамҽлгҽ ашыра, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башка контроль-ревизия чараларын үткҽрҽ; 

- тҿзеклҽндерү, модернизациялҽү, Мҽктҽпкҽ беркетелгҽн биналарның, 

корылмаларның билгелҽнешен үзгҽртү яки мҽктҽпне бетерү турында карар кабул 

итү нҽтиҗҽлҽрен алдан экспертлар бҽялҽве ҿчен комиссия тҿзи; 

- Мҽктҽп эшчҽнлеге туктатылган очракта, укучыларны ата-аналары (законлы 

вҽкиллҽре) ризалыгы белҽн башка Мҽктҽплҽргҽ күчерүне тҽэмин итҽ; 

- Россия Федерациясе законнары, җирле үзидарҽ органнарының хокукый актлары 

нигезендҽ Мҽктҽпне үзгҽртеп кору һҽм бетерү чараларын гамҽлгҽ ашыра. 

- Мҽктҽпнең җитҽкче хезмҽткҽрлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аттестациялҽүне 

гамҽлгҽ ашыра; 

- Мҽктҽп директорын вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ, билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ аттестация уздыра, аңа кызыксындыру чаралары куллана һҽм аңа 

дисциплинар җҽза бирҽ; 



- Мҽктҽп эшчҽнлегенҽ оператив җитҽкчелек итҽ һҽм контроль ясый; 

- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм җирле үзидарҽ 

органнарының хокукый актлары, ҽлеге Устав белҽн аның компетенциясенҽ 

кертелгҽн башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҽ. 

7.3. Мҽктҽп белҽн турыдан-туры идарҽ итүне, үз эшчҽнлегендҽ гамҽлгҽ куючыга 

буйсынучы вазифаи инструкция, хезмҽт килешүе һҽм мҽктҽп Уставы нигезендҽ эш 

итүче директор башкара. 

7.4.  Мәктәп Директоры: 

- Мҽктҽп эшчҽнлегенҽ агымдагы җитҽкчелек итүне гамҽлгҽ ашыра; 

- белем бирү процессын планлаштыра, оештыра һҽм контрольдҽ тота, Мҽктҽп 

эшенең сыйфаты һҽм нҽтиҗҽлелеге ҿчен җавап бирҽ; 

- белем бирү процессы вакытында балалар һҽм хезмҽткҽрлҽрнең тормышы һҽм 

сҽламҽтлеге, хезмҽтне саклау һҽм куркынычсызлык техникасы нормаларын үтҽү 

ҿчен җаваплы; 

- кадрлар кабул итү һҽм аларны урнаштыру, вазыйфаи бурычларны бүлүне гамҽлгҽ 

ашыра, хезмҽткҽрлҽрнең квалификациясе дҽрҽҗҽсе ҿчен җаваплылык тота. 

Директор урынбасарларын вазыйфага билгелҽү яки эшкҽ кабул итү Гамҽлгҽ 

куючының алдан ризалыгы белҽн гамҽлгҽ ашырыла; 

 - штат расписаниесен һҽм укытучыларның тарификация исемлеген раслый; 

- Мҽктҽп эшчҽнлеген оештыру-техник яктан тҽэмин итү ҿчен җавап бирҽ; 

- Мҽктҽпнең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын имзалый һҽм финанс-хуҗалык 

эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре һҽм Мҽктҽпнең мҿлкҽтеннҽн файдалану турында хисап 

раслый; 

- еллык календарь уку графигын раслый, үз компетенциясе чиклҽрендҽ боерыклар, 

күрсҽтмҽлҽр чыгара, Мҽктҽпнең локаль норматив актларын, шул исҽптҽн 

Мҽктҽпнең эчке тҽртип кагыйдҽлҽрен раслый; 

- милекне оператив идарҽ итү хокукында, Устав һҽм гамҽлдҽге законнарда беркетү 

турындагы килешүдҽ каралган тҽртиптҽ Мҽктҽп милке белҽн эш итҽ, Мҽктҽпнең 

финанс чараларын рациональ файдалануны тҽэмин итҽ; 

- Мҽктҽп исеменнҽн ышанычсыз эшли, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле 

үзидарҽ органнарында да, юридик һҽм физик затлар белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ дҽ аның 

мҽнфҽгатьлҽрен яклый;  

- Мҽктҽпкҽ куелган бурычларны гамҽлгҽ куючы алдында башкарган ҿчен 

җаваплылык тота.       Директор булмаган очракта (вакытлыча эшкҽ сҽлҽтсезлек, 

командировка, отпуск һ.б.) директор вазыйфаларын башкару аның 

урынбасарларына ҽмер  буенча йҿклҽнҽ. 



7.5.  Мҽктҽп үзидарҽсе формалары: Мҽктҽп Советы, Педагогик Совет, Методик 

Совет, хезмҽт коллективының гомуми җыелышы, Мҽктҽп методик берлҽшмҽлҽре 

һҽм башка формалар. Үзидарҽ органнарын формалаштыру тҽртибе, аларның 

компетенциясе һҽм эшчҽнлекне оештыру тҽртибе Мҽктҽп тарафыннан кабул ителҽ 

торган һҽм директор тарафыннан раслана торган тиешле нигезлҽмҽлҽр белҽн 

билгелҽнҽ. 

7.6.  Мәктәп Советы 

«Мҽгариф турында» РФ Законының 35 маддҽсе нигезендҽ учреждениедҽ Мҽктҽп 

Советы тҿзелергҽ мҿмкин. 

Мҽктҽп Советы югары үзидарҽ органы булып тора, чҿнки ул белем бирү 

процессында катнашучыларның, ягъни укучылар, укытучылар һҽм ата-аналарның 

мҽнфҽгатьлҽрен кайгырта. 

 

   7.6.1. Мҽктҽп советы ҽгъзалары делегатлар конференциясендҽ ата-аналар, 

укучылар һҽм укытучылардан сайлана. Белем бирү процессында 

катнашучыларның һҽр тҿркем делегатлары ата-аналар, укучылар һҽм 

хезмҽткҽрлҽр җыелышларында сайлана. 

    7.6.2.  Делегатлар конференциясе үз составыннан Мҽктҽп Советының 6 

ҽгъзасын сайлый: 

3 - укытучылардан, 2 - ата-анадан, 1 - укучылардан. Конференция Мҽктҽп 

Советының башка ҽгъзаларын, шулай ук Совет ҽгъзаларының шҽхси составын 

билгелҽргҽ хокуклы. Учреждение директоры гомуми нигезлҽрдҽ Мҽктҽп Советы 

составына сайлана. 

  

      7.6.3. Мҽктҽп Советы вҽкалҽтлҽре срогы-2 ел. Совет карары буенча, Мҽктҽп 

Советына сайлау ҿчен конференция (ике елга бер тапкыр) чакырыла. Мҽктҽп 

Советы ҽгъзалары түлҽүсез нигездҽ эшлилҽр. 

    

    7.6.4. Мҽктҽп Советы утырышлары, аның Рҽисе тарафыннан эш планы 

нигезендҽ, ҽмма кимендҽ ярты елга бер тапкыр чакырыла. 

Карарлар күпчелек тавыш буенча ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ. 

Ҽгҽр дҽ Мҽктҽп Советы утырышында 2/3 состав катнашса, карар ҿчен утырышта 

катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн дип санала, 

карарлар хаклы санала. 

Мҽктҽп Советының үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ кабул ителгҽн карарлары белем 

бирү процессында катнашучыларның барысы ҿчен дҽ мҽҗбүри булып тора. 

    

    7.6.5.  Учреждение җитҽкчесе гамҽлдҽге законнарны бозган очракта гына, 

Мҽктҽп Советы карарын туктатырга хокуклы. 

     

    7.6.6. Мҽктҽп Советы компетенциясенҽ керҽ: 

   - Учреждение уставына үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр турында тҽкъдимнҽр кертү; 

   - Учреждениене үстерү программасын эшлҽү; 

   - Учреждениенең локаль актларын эшлҽү һҽм кабул итү; 

   - Белем бирү процессын оештыру ҿчен оптималь шартлар тудыруда катнашу. 

      



     7.6.7. Мҽктҽп Советы Балалар сҽнгать мҽктҽбен саклау һҽм Мҽктҽп 

тормышының башка мҽсьҽлҽлҽре буенча  учреждение Уставы белҽн каралмаган 

һҽм  регламентлаштырылмаган карар кабул итҽ. 

  

    7.7.   Педагогик Совет 

 

Мҽктҽптҽ белем бирү процессын оештыру мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү ҿчен Педагогик 

Совет тҿзелҽ. Мҽктҽпнең Педагогик Советы белем бирү процессын оештыру 

ҿлешендҽ Мҽктҽп эшчҽнлегенҽ гомуми җитҽкчелек итҽ. Педагогик Совет 

составына педагогик хезмҽткҽрлҽр (Мҽктҽп директоры, аның укыту-тҽрбия эшлҽре 

буенча урынбасарлары, укытучылар, концертмейстерлар һҽм башка педагогик 

хезмҽткҽрлҽр) керҽ. 

 

7.7.1.  Мҽктҽпнең Педагогик Советы: 

 

- уку-укыту процессы һҽм педагогик коллектив эшчҽнлеге белҽн бҽйле локаль 

актлар карый һҽм кабул итҽ: эш программаларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽ, мҽгариф сыйфатын эчке мониторинглау системасы турында 

Нигезлҽмҽ, Мҽктҽп эчендҽге контроль турында Нигезлҽмҽ, укучыларны Мҽктҽпкҽ 

кабул итү турында Нигезлҽмҽ, укучыларны күчерү һҽм яңадан торгызу тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽ, укучыларның үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре, педагогик 

хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү турында Нигезлҽмҽ, Мҽктҽптҽ йомгаклау 

аттестациясе турында Нигезлҽмҽ, Мҽктҽптҽ укучыларның ҿлгерешен һҽм арадаш 

аттестациясен агымдагы контрольдҽ тоту, белем бирү мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ 

катнашучылар арасында бҽхҽслҽрне җайга салу буенча комиссия турында 

Нигезлҽмҽ һ. б.; 

 

- Мҽктҽпнең белем бирү программаларын эшли һҽм раслый; 

 

- ҽлеге белем бирү программаларын тормышка ашырганда куллануга рҿхсҽт 

ителгҽн тҿрле белем бирү программаларын, шулай ук уку ҽсбапларын сайлау 

турында фикер алыша һҽм җитештерҽ; 

 

- педагогик хезмҽткҽрлҽрнең квалификациясен күтҽрүгҽ, аларның белем бирү 

процессы һҽм белем бирү технологиялҽре методикаларын, шул исҽптҽн 

дистанцион белем бирү технологиялҽрен куллану һҽм камиллҽштерү буенча иҗади 

инициативаларны үстерүгҽ ярдҽм итҽ; 

 

- законда һҽм ҽлеге Уставта каралган очракларда Мҽктҽп укучысын Мҽктҽптҽн 

тҿшереп калдыру турында Карар кабул итҽ; 

 

- укучыларны бүлҽклҽү турында Карар кабул итҽ; 

 

- укучыларны икенче сыйныфка шартлы рҽвештҽ күчерү, шулай ук укучының ата-

аналары (законлы вҽкиллҽре) белҽн килешү буенча шул ук сыйныфта кабат укырга 

калдыру турында Карар кабул итҽ; 

 

- педагогик вазыйфаларны билҽүгҽ конкурс игълан итү һҽм аның шартларын 

раслау турында Карар кабул итҽргҽ мҿмкин; 



 

- Мҽктҽпне үстерү программасын эшли. 

 

- Мҽктҽп белҽн идарҽ итүне камиллҽштерү буенча, шулай ук аларның хокукларына 

һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы локаль норматив актлар кабул иткҽндҽ, 

ҽлеге берлҽшмҽлҽрнең мотивлаштырылган тҽкъдимнҽрен карау юлы белҽн, 

Мҽктҽптҽ тормышка ашырыла торган һҽм Россия Федерациясе законнары белҽн 

тыелмаган балигъ булмаган балаларның ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) 

иҗтимагый берлҽшмҽлҽре эшчҽнлегенҽ булышлык күрсҽтҽ; 

 

- ҽлеге Устав һҽм Педагогик Совет турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

7.7.2.  Мҽктҽп Педагогик Советы эшчҽнлеген оештыру тҽртибе: 

 

 7.7.3. Мҽктҽпнең Педагогик Советы утырышлары, кагыйдҽ буларак, Мҽктҽпнең 

эш планы нигезендҽ, уку чирегеннҽн соң үткҽрелҽ. 

 

7.7.4.     Педагогик совет утырышының кҿн тҽртибе Мҽктҽп директоры тарафыннан 

планлаштырыла. 

 

7.7.5.  Мҽктҽпнең Педагогик Советы утырышы, ҽгҽр анда Мҽктҽпнең педагогик 

советы ҽгъзаларының гомуми саныннан яртысыннан артыгы катнашса, хаклы 

санала. 

 

7.7.6.  Карар, ҽгҽр аның ҿчен Мҽктҽпнең Педагогик Советы ҽгъзалары саныннан 

яртысыннан артык катнашучы тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн дип санала. 

 

7.7.7.   Педагогик Советның Рҽисе булып Мҽктҽп директоры тора. Мҽктҽпнең 

Педагогик Советы сҽркатибе педагогик коллектив ҽгъзаларыннан бер уку елына 

сайлана. 

 

7.7.8. Педагогик Совет сҽркатибе Рҽис һҽм сҽркатип кул куйган беркетмҽ алып 

бара.  

  7.8. Методик Совет 

7.8.1. Мҽктҽпнең Методик Советы укучыларның иҗади индивидуальлеген 

үстерүне исҽпкҽ алып, белем бирү процессын (шул исҽптҽн ҿстҽмҽ гомуми белем 

бирү программаларын, укыту рҽвешлҽрен һҽм методларын) камиллҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн методик эшне гамҽлгҽ ашыру максатында оештырыла. 

7.8.2 .  Методик Совет эшчҽнлеге функциялҽре, структурасы һҽм тҽртибе, шулай 

ук методик эшкҽ талҽплҽр, аның нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү тҽртибе Мҽктҽп директоры 

раслаган Методик Совет турындагы Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ. 

7.9. Хезмәт коллективының гомуми җыелышы 



Мҽктҽпнең хезмҽт коллективы үз һҿнҽрлҽре  буенча хезмҽт килешүе нигезендҽ 

эшлҽгҽн гражданнардан тора. 

 

 7.9. 1. Хезмҽт коллективының гомуми җыелышы: 

  - Администрация белҽн күмҽк килешү тҿзү кирҽклеге турындагы мҽсьҽлҽне хҽл 

итҽ; 

 

- Уставка кертелҽ торган үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр карый;  

    

- эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен кабул итҽ; 

 

- гамҽлдҽге законнарда каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

7.9.2. Мәктәп хезмәт коллективының гомуми җыелышы эшчәнлеген оештыру 

тәртибе 

 

          - Хезмҽт коллективының гомуми җыелышы Мҽктҽп Советы, Педагогия 

советы, директор инициативасы белҽн җыела. Алар тарафыннан шулай ук кҿн 

тҽртибе һҽм хезмҽт коллективы ҽгъзаларына хҽбҽр итү тҽртибе формалаштырыла. 

          

  - Мҽктҽпнең хезмҽт коллективының гомуми җыелышы кирҽк булган саен 

чакырыла. 

             

           - Коллектив ҽгъзаларының гомуми санының яртысыннан артыгы катнашса, 

гомуми җыелыш дҿрес санала. 

             

           - Карар кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның ҿчен катнашучы хезмҽт 

коллективы эшчелҽре саныннан яртысыннан артык тавыш бирсҽ. 

             

          - Гомуми җыелыш алып бару ҿчен хезмҽт коллективы рҽисне һҽм сҽркатибен 

сайлый. 

 

7.10.  Мәктәп методик советлары (берләшмәләр) 

 

7.10.1. Мҽктҽптҽ нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлдҽ булган методик берлҽшмҽлҽр 

(ММО) булдырыла. ММО бер белгечлек укытучыларын мҽгариф ҿлкҽлҽре, тҽрбия 

эшлҽре буенча берлҽштерҽ торган Мҽктҽпнең методик хезмҽте бүлекчҽсе булып 

тора. 

 

7.10.2. ММО эшчҽнлегенең максаты-шҽхесне үстерү һҽм формалаштыру, 

предметара элемтҽлҽр проблемаларын гамҽли хҽл итү, якын һҽм катнаш 

бүлеклҽрне, темаларны, уку предметларын ҿйрҽнүгҽ бердҽм педагогик талҽплҽр 

эшлҽү ҿчен шартлар тудыру. 

  

7.10.3. ММО җитҽкчесе (мҿдире) югары квалификацияле укытучылар арасыннан 

Мҽктҽп директоры тарафыннан билгелҽнҽ. ММО җитҽкчесе (мҿдире) вазыйфалары 

Мҽктҽп методик берлҽшмҽсе турындагы Нигезлҽмҽдҽ раслана. 

  



7.11. Мҽктҽп Советы, Педагогик Совет, Методик Совет, Мҽктҽп хезмҽт 

коллективының үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ кабул ителгҽн гомуми җыелышы 

карарлары, кагыйдҽ буларак, Мҽктҽп директоры боерыклары белҽн гамҽлгҽ 

кертелҽ. 

 

7.12.   Мҽктҽпнең барлык идарҽ органнары Россия Федерациясе законнарын, җирле 

үзидарҽ норматив-хокукый актларын, Мҽктҽп Уставын, башка локаль актларны 

үтҽргҽ тиеш. 

 

7.13.  Мҽктҽптҽ тҿзелҽ торган профсоюз оешмалары Мҽктҽп белҽн идарҽ итүдҽ 

федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, 

Мҽктҽпнең локаль актлары, Мҽктҽп коллективының гомуми җыелышы карарлары 

нигезендҽ катнашалар. 

 

7.14. Мәктәп хезмәткәрләренең хокуклары һәм бурычлары 

 

Хезмҽткҽрлҽргҽ җитҽкче һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр, укыту-ярдҽмче һҽм хезмҽт 

күрсҽтүче персонал керҽ; хезмҽткҽрлҽрнең хокуклары һҽм бурычлары РФ, ТР 

Законнары, ҽлеге Устав, эчке тҽртип кагыйдҽлҽре, хезмҽт килешүлҽре һҽм 

вазыйфаи инструкциялҽр белҽн билгелҽнҽ. 

 

7.15. Мәктәп хезмәткәрләрен комплектлау тәртибе һәм аларның хезмәт өчен 

түләү шартлары 

 

7.15.1.  Барлык хезмҽткҽрлҽр, «Мҽгариф турында» Россия Федерациясе Законы һҽм 

хезмҽт турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, хезмҽт килешүе буенча 

эшкҽ кабул ителҽ. 

 

7.15.2.  Хезмҽт килешүе тҿзегҽндҽ, анда, якларның килешүе буенча, эшкҽ 

алынучының эшкҽ туры килүен тикшерү максатыннан, хезмҽткҽрнең сынау 

турында шарт каралырга мҿмкин. 

 

7.15.3. Сынау нҽтиҗҽлҽре канҽгатьлҽндерерлек булмаган очракта, шулай ук 

хезмҽткҽр инициативасы белҽн хезмҽт килешүе сынау срогы тҽмамланганчы 

ҿзелергҽ мҿмкин. 

             

7.15.4.   Эшкҽ кабул иткҽндҽ директор кабул ителҽ торган хезмҽткҽрлҽрне 

түбҽндҽге документлар белҽн таныштыра: 

 

- күмҽк килешү белҽн; 

- Устав белҽн; 

- эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре; 

- вазыйфаи инструкциялҽр; 

 - хезмҽтне саклау һҽм куркынычсызлык техникасы кагыйдҽлҽрен үтҽү турында 

боерык; 

- янгын куркынычсызлыгы турында боерык. 

 



7.16.  Мҽктҽптҽ укытучылар эшчҽнлегенҽ урта һҿнҽри һҽм югары һҿнҽри белемгҽ 

ия затлар кертелҽ, ул мҽгариф һҽм квалификациянең тиешле дҽрҽҗҽсе турында 

дҽүлҽт үрнҽгендҽге документлар белҽн раслана. 

              

7.17.   Педагогик эшчҽнлек рҿхсҽт ителмҽгҽн затлар: 

 

- закон кҿченҽ кергҽн суд карары нигезендҽ педагогик эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнү 

хокукыннан мҽхрүм ителгҽн; 

 

- кеше тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ, ирегенҽ, намусына һҽм абруена каршы 

(психиатрия стационарына законсыз бүлүдҽн, яла ягу һҽм мҽсхҽрҽлҽүдҽн тыш), 

шҽхеснең җенси кагылгысызлыгына һҽм җенси иреклҽренҽ, гаилҽ һҽм балигъ 

булмаган балалар сҽламҽтлегенҽ һҽм иҗтимагый ҽхлакка каршы җинаятьлҽр ҿчен 

җинаять эзҽрлеклҽве, шулай ук иҗтимагый куркынычсызлыкка каршы тору 

тыелган затлардан тыш); 

 

- аңлы авыр һҽм аеруча авыр җинаятьлҽр ҿчен хҿкем ителгҽн яки тикшерелмҽгҽн 

хҿкем ителгҽн затлар; 

 

-Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшкҽ яраксыз дип танылган; 

 

- сҽламҽтлек саклау ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм норматив-хокукый җайга 

салу функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы 

тарафыннан расланган исемлектҽ каралган авырулар. 

 

7.18. Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре Россия Федерациясе законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кыскартылган эш атнасына, озайтылган түлҽүле ялга, башка 

хокукларга, социаль гарантиялҽргҽ һҽм ташламаларга хокуктан файдалана. 

 

7.19.    Укытучыларга уку планы буенча сҽгатьлҽр санына, кадрлар белҽн тҽэмин 

ителешкҽ һҽм учреждениенең башка конкрет шартларына карап уку йҿклҽнеше 

күлҽме билгелҽнҽ. Ел башында билгелҽнгҽн укыту йҿклҽнеше күлҽме, уку 

планнары буенча сҽгатьлҽр саны кимүдҽн тыш, администрация инициативасы 

буенча ел дҽвамында кимергҽ мҿмкин түгел. 

 

   7.20. Укытучылар, концертмейстерларга куелырга мҿмкин булган укыту 

йҿклҽнешенең (педагогик эш) югары чиге билгелҽнмҽгҽн. 

 

   7.21. Укытучыларның эш вакыты үзенчҽлеклҽре.  

Укытучыларга, концертмейстерларга яңа уку елына укыту йҿклҽнеше куелганнан 

соң, аларның эш вакытының бер ҿлеше нормалаштырыла торган уку (педагогик) 

йҿклҽнеш күлҽме билгелҽнҽчҽк, аны үтҽү классларда, тҿркемнҽрдҽ дҽреслҽр (уку 

дҽреслҽре) расписаниесе белҽн җайга салына. 



 

7.22.   Квалификацияне күтҽрү Мҽктҽпнең бюджет һҽм бюджеттан тыш чаралары 

хисабына яки педагогик хезмҽткҽрнең шҽхси телҽге буенча шҽхси чаралары 

хисабына гамҽлгҽ ашырыла ала. Педагогик хезмҽткҽрлҽрнең квалификациясен 

күтҽрү методик, фҽнни эшлҽрне, диссертациялҽрне ҽзерлҽү һҽм яклау юлы белҽн 

югары уку йортларында, фҽнни, фҽнни-методик һҽм башка учреждениелҽрдҽ һҽм 

оешмаларда Россия Федерациясе законнары нигезендҽ укулар һҽм (яки) 

стажировка буенча  үткҽрелҽ. 

 

7.23. Хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен түлҽү тҽртибе һҽм шартлары Россия 

Федерациясе законнары, хезмҽт ҿчен түлҽү буенча Нигезлҽмҽ нигезендҽ күмҽк 

шартнамҽлҽр, килешүлҽр, локаль норматив актлар, шулай ук хезмҽткҽрлҽрнең 

вҽкиллекле органы фикерен исҽпкҽ алып билгелҽнҽ. 

 

- Хезмҽт хакы хезмҽткҽргҽ хезмҽт килешүендҽ каралган вазифаларны һҽм эшлҽрне 

башкарган ҿчен түлҽнҽ. 

 

- Хезмҽт хакы күлҽме штат расписаниесе, укытучыларның тарификация исемлеге 

нигезендҽ билгелҽнҽ.  

 

- Хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы түбҽндҽге үз эченҽ ала: хезмҽткҽрнең вазифаи 

окладлары (хезмҽт хакы ставкалары), хезмҽт хакын түлҽү шартлары һҽм хезмҽт 

ҿчен түлҽү буенча Нигезлҽмҽ нигезендҽ, вазыйфаи окладларга (хезмҽт хакы 

ставкаларына) коэффициентларын арттыручы, компенсация һҽм кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽр. 

 

- Хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладлары күлҽме алар билҽгҽн вазыйфаларны 

тиешле һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ кертү нигезендҽ, җитҽкчелҽр, 

белгечлҽр һҽм башка хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының квалификация белешмҽлеге, 

эшчелҽрнең бердҽм тариф-квалификация белешмҽсе талҽплҽре нигезендҽ 

билгелҽнҽ. 

 

7.24. Педагогик хезмҽткҽрлҽрне эштҽн азат итү Россия Федерациясе Хезмҽт 

кодексы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

7.25.  Укыту, методик, фҽнни һҽм тҽрбия эшлҽре һҽм башка Устав эшчҽнлегендҽге 

уңышлары ҿчен мораль һҽм матди яктан кызыксындыруның тҿрле формалары 

билгелҽнҽ. 

7.26. Мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре, Хезмҽт кодексының 

маддҽлҽрендҽ каралган туктатуның гомуми нигезлҽреннҽн тыш, мҽктҽп 

инициативасы буенча билгелҽнгҽн очракларда да ҿзелергҽ мҿмкин: 



- бер ел эчендҽ ҽлеге Уставны тупас бозу; 

- укучыларның физик һҽм (яки) психик кҿченҽ бҽйле тҽрбия алымнарын, шул 

исҽптҽн бер тапкыр куллану; 

Ҽлеге нигезлҽр буенча хезмҽткҽрне эштҽн азат итү профсоюз оешмасы белҽн 

килешмичҽ башкарылырга мҿмкин. 

VIII. ХИСАПЛЫЛЫК ҺӘМ КОНТРОЛЬ 

8.1.    Оператив бухгалтер исҽбе үзҽклҽштерелгҽн бухгалтерия тарафыннан 

башкарыла. 

8.2. Квартал һҽм еллык бухгалтерлык хисабын бирү сроклары Гамҽлгҽ куючы 

тарафыннан Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнары, җирле үзидарҽ 

органнарының хокукый актлары нигезендҽ билгелҽнҽ. 

8.3.    Мҽктҽпнең статистик хисап формалары, адреслары, аларны тапшыру 

сроклары һҽм тҽртибе Дҽүлҽт статистикасы органнары тарафыннан билгелҽнҽ. 

8.4. Мҽктҽпнең финанс-хуҗалык дисциплинасының үтҽлешен контрольдҽ тоту 

Гамҽлгҽ куючы һҽм үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ тиешле хакимият органнары 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

IX. ЛОКАЛЬ НОРМАТИВ АКТЛАР 

  9.1. Устав эшчҽнлеген тҽэмин итү ҿчен Мҽктҽп локаль хокукый актларның 

түбҽндҽге тҿрлҽрен чыгара: нигезлҽмҽлҽр, инструкциялҽр, декларациялҽр, 

кагыйдҽлҽр, планнар, графиклар, штат расписаниесе, дҽреслҽр расписаниесе, 

Мҽктҽп директоры боерыклары һҽм күрсҽтмҽлҽре, идарҽ органнары карарлары - 

учреждение белҽн идарҽ итү буенча. 

Локаль актлар чыгарыла:  

- укыту-тҽрбия процессын оештыру буенча;  

- педагогик хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү буенча;  

- структур бүлекчҽлҽр буенча; 

- хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеген һҽм укучыларның тҽртибен җайга салучы кагыйдҽлҽр 

буенча;  

- хезмҽт ҿчен түлҽү буенча; 

- эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге буенча; 

- хезмҽтне саклау буенча. 

 

 9.2. Мҽктҽпнең локаль хокукый актлары ҽлеге Уставка каршы килҽ алмый. Ҽлеге 

Уставның 9.1 пунктында санап кителгҽннҽрдҽн тыш, Мҽктҽп тарафыннан кабул 

ителҽ торган локаль хокукый актлар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлергҽ тиеш. 

 



X. МӘНФӘГАТЬЛӘР КАРШЫЛЫГЫН БУЛДЫРМАУ ҺӘМ ҖАЙГА 

САЛУ 

 

    10.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дигҽндҽ оешма (учреждение) хезмҽткҽренең 

шҽхси кызыксынуы аның хезмҽт бурычларын тиешенчҽ башкаруына йогынты 

ясарга мҿмкин һҽм оешма (учреждение) хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы һҽм 

ул эшлҽүче оешманың (учреждение) хокуклары һҽм (яки) законлы мҽнфҽгатьлҽре 

арасында каршылык барлыкка килергҽ мҿмкин, бу оешманың эшлекле 

репутациясенҽ һҽм милеккҽ зыян китерергҽ мҿмкин.  

    10.2. Оешма (учреждение) хезмҽткҽренең хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ 

башкаруына йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шҽхси кызыксынуы 

дигҽндҽ, акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр, башка мҿлкҽт, шул исҽптҽн милек хокуклары, 

яки үзе ҿчен яисҽ ҿченче затлар ҿчен мҿлкҽти характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр 

рҽвешендҽ керемнҽр алу мҿмкинлеге аңлашыла. 

    10.3. Оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) эш бирүчегҽ (гамҽлгҽ 

куючыга) вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки 

китерҽ ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ 

тиеш. 

     10.4. Оешма (учреждение) хезмҽткҽре оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ 

вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ 

ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

Оешма (учреждение) җитҽкчесенҽ хҽбҽр итү тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган 

мҽгълүматлар исемлеге, ҽлеге мҽгълүматларны тикшерүне оештыру һҽм 

хҽбҽрлҽрне теркҽү тҽртибе оешма (учреждение) җитҽкчесе (директоры) 

тарафыннан билгелҽнҽ. 

XI. УСТАВКА ҤЗГӘРЕШЛӘР ҺӘМ ӚСТӘМӘЛӘР КЕРТҤ, МӘКТӘПНЕ 

ҤЗГӘРТЕП КОРУ ҺӘМ БЕТЕРҤ ТӘРТИБЕ 

11.1. Ҽлеге Уставка үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнарында, җирле үзидарҽ органнарының хокукый актларында, 

ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелҽ һҽм дҽүлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш. 

11.2. Мҽктҽп Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ 

үзгҽртелергҽ мҿмкин. 

Мҽктҽп бетерелергҽ яки Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ 

үзгҽртеп корылырга мҿмкин. Мҽктҽпне үзгҽртеп кору һҽм бетерү турындагы карар 

Мҽктҽп тҿзү турында Карар кабул иткҽн җирле үзидарҽ органы акты, шулай ук 

гамҽлдҽге законнарда каралган очракларда суд тарафыннан Гамҽлгҽ куючы 

тарафыннан кабул ителҽ. 

         Үзгҽртеп кору гамҽлдҽге законнар нигезендҽ Мҽктҽпнең хокуклары һҽм 

бурычлары аның варисына (варисларына) күчүгҽ китерҽ. Мҽктҽпне үзгҽртеп 



корганда Уставка һҽм юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрына кирҽкле 

үзгҽрешлҽр кертелҽ. 

 

11.3.   Гамҽлгҽ куючы, муниципаль милек белҽн идарҽ итү буенча җирле 

үзидарҽнең вҽкалҽтле органы белҽн килештереп, бетерү комиссиясен билгели һҽм 

Мҽктҽпне бетерү тҽртибен һҽм вакытын билгели. 

 

11.4.    Бетерү  комиссиясе билгелҽнгҽннҽн соң аңа Мҽктҽп эшлҽре белҽн идарҽ итү 

вҽкалҽтлҽре күчҽ. 

 

11.5. Кредиторлар талҽплҽрен канҽгатьлҽндергҽннҽн һҽм бетерүдҽн соң калган 

Мҽктҽпнең милке бетерү комиссиясе тарафыннан муниципаль район милкенҽ 

тапшырыла. 

 

11.6.  Мҽктҽпне бетерү тҽмамланган дип , ҽ мҽктҽп – яшҽешен туктаткан  

дип, бу хакта язма юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽннҽн соң 

санала. 

 

11.7. Мҽктҽпне бетергҽндҽ һҽм үзгҽртеп корганда, эштҽн азат ителгҽн 

хезмҽткҽрлҽргҽ аларның хезмҽт хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен, РФ һҽм ТР 

Законнары нигезендҽ үтҽү гарантиялҽнҽ. 

 

11.8. Мҽктҽп эшчҽнлеге туктатылганнан соң барлык документлар  

(идарҽ итү, финанс-хуҗалык, шҽхси состав буенча һ.б.) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

дҽвамчыларга (хокукый дҽвамчыларга) тапшырыла. Хокукый дҽвамчы булмаганда, 

фҽнни-тарихи ҽһҽмияткҽ ия булган даими саклау документлары муниципаль район 

архивына дҽүлҽт саклавына тапшырыла. Документларны тапшыру һҽм тҽртипкҽ 

салу Гамҽлгҽ куючы чаралары хисабына, архив учреждениелҽре талҽплҽре 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

11.9. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ ( янгын, су басу, җир тетрҽү һҽм башкалар) зыянны 

түлҽтү һҽм Мҽктҽпне торгызу Гамҽлгҽ куючы тарафыннан башкарыла. 


