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Ютазы муниципаль районы мэгариф оешмаларында теп гомуми 
белем биру программалары буенча Ьэркем алырлык Ьэм бушлай 
мэктэпкэчэ, гомуми башлангыч, топ гомуми, урта гомуми белем 
бируне оештыру турында 
Нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Ютазы муниципаль районыныц муниципаль 
белем биру оешмаларында, шул исэптэн сэламэтлек мемкинлеклэре 
чиклэнгэн укучылар очен, Ьэркем очен мемкин булган Ьэм тулэусез 
мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем 
бируне оештыруны регламентлаштыра.

1.2. Ютазы муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнарыныц 
эшчэнлеге теп гомуми белем программалары буенча Ьэркем алырлык 
булган Ьэм бушлай мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, 
урта гомуми белем бируне оештыру буенча Ьэр кешенец тиешле 
социаль-икътисадый шартлар булдыру юлы белэн тиешле дэрэясэдэге 
белем алуга конституциячел хокукларын гамэлгэ ашыруга 
юнэлдерелгэн.

1.3. Теп гомуми белем программалары буенча Ьэркем очен 
мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп 
гомуми, урта гомуми белем биру буенча турыдан - туры эшчэнлек 
Ютазы муниципаль районыныц тиешле муниципаль мэгариф 
оешмалары (алга таба - мэгариф оешмалары) мэгариф елкэсендэ 
гамэлдэге законнар нигезендэ тормышка ашырыла.

1.4. Гомуми белем уз эченэ тубэндэге дэрэжэлэрне ала: 
мэктэпкэчэ белем биру, башлангыч гомуми белем, теп гомуми 
белем, урта гомуми белем. Башлангыч гомуми белем, теп гомуми 
белем, урта гомуми белем мэжбури белем дэрэжэлэре булып тора. 
Башлангыч гомуми Ьэм (яки) теп гомуми белем биру 
программаларын узлэштермэгэн укучылар гомуми белем бирунец 
килэсе (югарырак) баскычларында белем ала алмыйлар. Урта гомуми 
белем бирунец мэжбури булу талэбе конкрет укучыга карата 
кулланыла Ьэм моца кадэр укучы тарафыннан тиешле белем 
алынмаган булса, аца унсигез яшь тулганчы уз кочен саклап кала.



1.5. Гомуми белем биру мэгариф оешмасында, шулай ук белем 
биру оешмасыннан тыш, гаилэ белеме рэвешендэ алынырга момкин. 
Урта гомуми белем местэкыйль рэвештэ узлегецнэн белем алу 
рэвешендэ алынырга мемкин.

II. Мэгариф оешмаларына кабул иту

2.1. Белем биру оешмалары Ютазы муниципаль районы 
территориясендэ яшэуче Ьэм тиешле дэрэжэдэге белем алу хокукына 
ия гражданнарны кабул итэ.

2.2. Бала белем биру оешмасына кабул ителгэн дип мэгариф 
оешмасыныц житэкчесе баланы укучылар исемлегенэ керту турында 
боерык язганнан соц Ьэм укучыныц шэхси эшен (личное дело) 
рэсмилэштергэннэн соц санала.

2.3. Гражданны белем биру оешмасына кабул иткэндэ соцгысы 
аны Ьэм (яки) аныц ата-анасын (законлы вэкиллэрен) белем биру 
оешмасыныц уставы, белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга 
лицензия, дэулэт аккредитациясе турында таныклык, белем биру 
программалары Ьэм белем биру эшчэнлеген оештыру Ьэм гамэлгэ 
ашыруны регламентлаучы башка документлар, укучыныц хокуклары 
Ьэм бурычлары белэн таныштырырга тиеш.

2.4. Мэгариф оешмаларына гражданнарны кабул итуне оештыру 
очен Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма 
комитеты карары белэн мэгариф оешмалары Ютазы муниципаль 
районыныц конкрет территориялэренэ беркетелэ.

2.5. Гражданнарны беренче сыйныфка кабул итуне оештыру 
максатында гомуми белем биру оешмасы мэгълумат стендында, 
"Интернет" челтэрендэге рэсми сайтта, массакулэм мэгълумат 
чараларында (шул исэптэн электрон) тубэндэгелэр турында 
мэгълумат урнаштыра: беркетелгэн территория турында курсэтмэ 
актын чыгарганнан соц, 10 календарь кеннэн дэ соцга калмыйча 
беренче сыйныфларда урыннар саны; беркетелгэн территориядэ 
яшэмэгэн балаларны кабул иту очен буш урыннар булу турында 1 
июльдэн дэ соцламыйча мэгълумат.

2.6. Белем биру оешмасында урын бирудэн буш урыннар булмау 
сэбэпле баш тартырга мемкиннэр. Баланы башка белем биру 
оешмасына урнаштыру мэсьэлэсен хэл иту очен ата-аналар (законлы 
вэкиллэр) ирекле рэвештэ гариза белэн “Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэгариф булеге” 
МКУга мерэж;эгать итэ.

2.7. "Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц мэгариф булеге” МКУ гариза Ьэм башка 
белем биру оешмаларында буш урыннар турында мэгълумат



нигезендэ башка белем биру оешмасына беренче сыйныфка кабул 
иту ечен юллама бирэ.

2.8 Беренче сыйныфка кабул иту ечен буш урыннар булмаган 
очракта Ьэм балаларныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) 
гаризалары булганда, «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУ гамэлгэ 
куючы алдында остэмэ класс-комплект ачу турында утенеч бирэ.

III. Бер белем биру оешмасыннан икенче белем биру оешмасына 
кучеру

3.1. Укучыны бер белем биру оешмасыннан икенчесенэ кучеру 
тубэндэге очракларда гамэлгэ ашырыла:

- балигъ булган укучы яки балигъ булмаган балаларныц ата- 
аналары (законлы вэкиллэре) инициативасы буенча;

- башлангыч оешма эшчэнлеге туктатылган, белем биру эшчэнлеген 
гамэлгэ ашыру ечен лицензия гамэлдэн чыгарылган (алга таба - 
лицензия), тиешле белем биру программасы буенча дэулэт 
аккредитациясеннэн мэхрум ителгэн яки тиешле белем биру 
программасы буенча дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ булу вакыты 
чыккан очракта;

лицензиянец гамэлдэ булуын туктатып тору, дэулэт 
аккредитациясенец тулысынча яки аерым белем биру дэрэясэсенэ 
карата гамэлдэ булуын туктатып тору очрагында.

3.2. Укучыларны кучеру уку елы периодына (вакытына) бэйле 
тугел.

3.3. Балигъ булган баланы аныц инициативасы буенча яисэ 
балигъ булмаган баланы аныц ата-анасы (законлы вэкиллэре) 
инициативасы буенча кучеру тубэндэге тэртиптэ гамэлгэ ашырыла:

3.3.1. Балигъ булган баланы аныц инициативасы буенча яки 
балигъ булмаган бала ата аналары (законлы вэкиллэре) 
инициативасы буенча кучергэн очракта, балигъ булган укучы яисэ 
балигъ булмаган баланыц ата-анасы (законлы вэкиллэре) 
тубэндэгелэрне эшлилэр:
- кабул итуче оешманы сайлап алалар Ьэм сайланган оешмага 

кучеру юлы белэн кабул итуне сорап гариза белэн морэж;эгать 
итэлэр;

- сайлап алынган оешмада буш урыннар булмаганда, «Татарстан 
Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
мэгариф булеге» МКУга муниципаль белем биру оешмалары 
арасыннан, кабул итуче оешманы билгелэу очен сайлап алынган 
мэгариф оешмасыныц буш урыннар булмавы турында тамгасы белэн, 
кучеру тэртибендэ кабул иту турында гариза белэн мерэж;эгать 
итэлэр;



3.3.2. «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУ сайлап алынган 
мэгариф оешмасыныц буш урыннар булмавы турында тамгасы белэн 
кучеру тэртибендэ кабул иту турындагы гариза нигезендэ кабул 
итуче оешманы муниципаль белем биру оешмалары арасыннан 
билгели Ьэм юллама бирэ;

3.3.3. Балигъ булган укучы яки балигъ булмаган баланыц ата- 
аналары (законлы вэкиллэре) баштагы оешмага, кабул итуче 
оешмага кучеру белэн бэйле рэвештэ укучы баланы исщптщн чыгару 
турында гариза белэн мерэж;эгать итэ. Гаризада тубэндэгелэр 
курсэтелэ: 1) укучы баланыц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме 
(булганда); 2)туу датасы; 3) класс Ьэм уку профиле (булганда); 4) 
кабул итуче оешманыц исеме.

3.3.4. Кучеру тэртибендэ баланы мэктэптэн азат иту турында 
гариза нигезендэ баштагы оешма укучыны кабул итуче оешманы 
курсэтеп, кучеру тэртибендэ мэктэптэн азат иту турында курсэтмэ 
акт чыгара. Баштагы оешма балигъ булган балага яки балигъ 
булмаганннарныц ата-аналарына (законлы вэкиллэренэ) тубэндэге 
документларны бирэ: 1) белем алучы баланыц шэхси эшен (личное 
дело); 2) агымдагы уку елында белем алучыныц елгереше турында 
мэгълумат булган баштагы оешма меЬере Ьэм аныц ж;итэкчесе 
(аларга вэкалэтле зат) имзасы белэн таныкланган документлар 
(агымдагы билгелэр Ьэм арадаш аттестациялэу нэти^элэре  булган 
класс журналыннан оземтэ).

3.3.5. Кабул итуче оешма элеге оешмага кучеру тэртибендэ 
укырга керу турындагы гариза нигезендэ, тубэндэгелэрне 
курсэткэндэ:

- балигъ булмаган укучы яки ата-ана (законлы вэкил) шэхесен 
таныклаучы документныц теп несхэсен;

- укучыныц шэхси эшен (личное дело);
- агымдагы уку елында белем алучыныц елгереше турында 

мэгълумат булган документларны (агымдагы билгелэр Ьэм арадаш 
аттестациялэу нэтижэлэре булган класс журналыннан еземтэ), 
баштагы оешма меЬере Ьэм аныц житэкчесе (аларга вэкалэтле 
затлар) имзасы белэн таныкланган Ьэм кабул итуче оешма (аларга 
вэкалэтле зат) я^итэкчесенец курсэтмэ акты белэн кабул ителгэннэн 
соц еч эш кене эчендэ рэсмилэштерэ.

3.3.6. Баштагы оешмадан кучерелгэн укучыны белем биру 
оешмасына кабул итуче оешма, укучыны кабул иту турында 
курсэтмэ актын язганнан соц, баштагы оешмага ике эш кене эчендэ 
уку актыныц номеры Ьэм датасы турында язмача белдерэ Ьэм 
укучыны кабул итуче оешмага алу турында хэбэр итэ.

Буш урыннар булмаган очракта да, кабул итуче оешма 
«Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма



комитетыныц мэгариф булеге» юлламасы булган очракта, укучыны 
кабул итэргэ тиеш.

3.3.7. Кучеру тэртибендэ кабул иту турында гариза Интернет 
челтэреннэн файдаланып электрон документ рэвешендэ алга таба 
кэгазь носительдэ расланып Ьэм тиешле документлар курсэтелеп 
экибэрелэ ала.

3.4. Укучыны баштагы белем алган оешмасы эшчэнлеге 
туктатылган, лицензия юкка чыгарылган, тиешле белем биру 
программасы буенча дэулэт аккредитациясеннэн мэхрум ителгэн яки 
тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясенец 
гамэлдэ булу срогы чыккан очракта; лицензия гамэлдэ булу 
туктатылган, дэулэт аккредитациясе гамэлдэ булуын тулысынча яки 
аерым дэрээкэлэргэ карата туктатылган очракта, кучеру тубэндэге 
тэртиптэ гамэлгэ ашырыла:

3.4.1. Гамэлгэ куючыныц боерык акты белэн рэсмилэштерелгэн 
баштагы оешма эшчэнлеген туктату турында карар, кучугэ тиешле 
язма ризалык биргэн укучы кучерелэчэк кабул итуче оешмалар 
исемлеген уз эченэ ала.

3.4.2. Баштагы оешма, гамэлгэ куючыныц курсэтмэ акты белэн 
рэсмилэштерелгэн оешманыц эшчэнлеген туктату турындагы карар 
белэн таныштырырга Ьэм эшчэнлеге туктатылган очракта, гамэлгэ 
куючыныц баштагы оешма эшчэнлеген туктату турында курсэтмэ 
акты чыгарылганнан соц, биш эш коне эчендэ, балигъ булган 
укучыларга Ьэм балигъ булмаган балаларныц ата-аналарына 
(законлы вэкиллэренэ) язма рэвештэ кучеру турында хэбэр итэргэ, 
шулай ук элеге хэбэрне Интернет челтэрендэ узенец рэсми сайтында 
урнаштырырга тиеш. Элеге белдерудэ балигъ булган балаларныц, 
шулай ук балигъ булмаган укучылар ата-аналарыныц (законлы 
вэкиллэрнец) кабул итуче оешмага кучеру буенча язма ризалык 
биру(алга таба-кучеругэ язма ризалык) вакыты курсэтелергэ тиеш.

3.4. 3. Укучыларны кучеру зарурлыгы килеп чыккан сэбэп турында 
баштагы оешма «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУга балигъ 
булган укучыларга Ьэм балигъ булмаган балаларныц ата-аналарына 
яки законлы вэкиллэренэ, сэбэплэрен курсэтеп, язма рэвештэ хэбэр 
итэргэ, шулай ук элеге хэбэрне Интернет челтэрендэ узенец рэсми 
сайтында тубэндэге очракларда урнаштырырга тиеш:

- белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен лицензия юкка 
чыгарылган очракта - суд карары уз кеченэ кергэн вакыттан алып 
биш эш кене эчендэ;

- лицензиянец гамэлдэ булуын туктатып тору очрагында - мэгариф 
елкэсендэ контроль Ьэм кузэтчелек функциялэрен башкаручы 
федераль башкарма хакимият органы яисэ Россия Федерациясе 
тарафыннан мэгариф елкэсендэ тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ



ашыручы башкарма хакимият органы тарафыннан кабул ителгэн 
мэгълуматларныц лицензиялэр реестрына кертелгэннэн соц биш эш 
кене эчендэ;

- баштагы оешманыц дэулэт аккредитациясеннэн тулысынча яки 
тиешле белем биру программасы буенча мэхрум ителгэн очракта, 
шулай ук дэулэт аккредитациясе тулысынча яки аерым дэрэжэлэргэ 
карата гамэлдэ булуын туктатып тору очрагында - дэулэт 
аккредитациясе булган белем биру программалары буенча белем 
биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмалар реестрына 
кертелгэннэн соц, биш эш кене эчендэ мэгариф елкэсендэ контроль 
Ьэм кузэтчелек функциялэрен башкаручы федераль башкарма 
хакимият органы яисэ Россия Федерациясе тарафыннан мэгариф 
елкэсендэ тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыручы Россия 
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы тарафыннан 
кабул ителгэн белем биру программалары буенча мэгълумат булган 
мэгълуматлар кертелгэн (алга таба - аккредитация органнары), 
дэулэт аккредитациясен башлангыч оешмасыннан тулысынча яки 
тиешле белем биру программасы буенча мэхрум иту яки дэулэт 
аккредитациясенец гамэлдэ булуын тулысынча яки аерым 
дэрэжэлэргэ карата туктату турында карар кабул ителгэч;
- тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясе 
гамэлдэ булу срогы чыкканчы 105 кеннэн дэ ким вакыт калып 
барганда Ьэм баштагы оешмада аккредитация органыннан алынган 
тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясе 
турында гариза кабул иту Ьэм аца теркэлгэн документлар эчтэлеге 
буенча карауга кабул иту турында хэбэрнамэ булмаганда;

- элеге очрак килеп туганнан соц, биш эш кене эчендэ;
- тиешле белем биру программасы буенча аккредитацион органныц 

дэулэт аккредитациялэвеннэн баш тартуы очрагында, эгэр дэулэт 
аккредетациясенец гамэлдэ булу срогы узып китсэ, - белем биру 
программалары буенча дэулэт аккредитациясе булган мэгариф 
эшчэнлеген гамэлгэ ашырган оешмалар Реестрына кертелгэннэн соц 
биш эш кене эчендэ, тиешле белем биру программасы буенча дэулэт 
аккредетациялэвендэ баштагы оешмага аккредитацион органныц баш 
тартуы турында мэгълуматны уз эченэ алган мэгълумат булганда;

3.4.4. " Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУ элеге Нигезлэмэнец 
3.4.1 пунктында курсэтелгэн очрактан тыш, кабул итуче оешмаларны 
тубэндэгелэрне кулланып сайлап алуны гамэлгэ ашыра:
- баштагы оешмадан алдан алынган, укучыларныц исемлек составы 

турында, алар тарафыннан узлэштерелэ торган белем биру 
программаларын курсэтеп, мэгълуматны;
- дэулэт аккредитациясе булган белем биру программалары буенча 
белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмалар Реестрындагы 
мэгълуматны.



3.4.5. «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУ дэулэт 
аккредитациясе булган белем биру программалары буенча белем 
биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы, тиешле мэгариф программалары 
буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмалар 
реестрыннан сайлап алып, укучыларны аларга кучеру мемкинлеге 
турында сораша.

3.4.6. Курсэтелгэн оешмаларныц житэкчелэре яки алар 
тарафыннан вэкалэт бирелгэн затлар, тиешле запрос алынганнан соц, 
ун эш коне эчендэ, укучыларны кучеру мемкинлеге турында язмача 
хэбэр итэргэ тиеш.

3.4.7. Баштагы оешма укучыларга Ьэм аларныц ата-аналарына 
(законлы вэкиллэренэ) «Татарстан Республикасы Ю тазы муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУдан алынган 
тиешле белем биру программаларын гамэлгэ ашыручы оешмалар, 
укучыларны башлангыч оешмадан кучеругэ, шулай ук кабул итуче 
оешмага кучеругэ ризалык биру турында язма килешулэрен биру 
вакыты турында мэгълуматны житкерэ. Курсэтелгэн мэгълумат аны 
алган мизгелдэн ун эш кене эчендэ житкерелэ Ьэм уз эченэ 
тубэндэгелэрне ала: кабул итуче оешма (кабул итуче оешмалар) 
исемлеге, оешма тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган белем биру 
программалары исемлеге, буш урыннар саны.

3.4.8. Затларныц тиешле язма килешуен алганнан соц, баштагы 
оешма укучыларны кабул итуче оешмага кучеру тэртибендэ кучеру 
турында, мондый кучерунец сэбэбен курсэтеп, курсэтмэ акт чыгара 
(оешма эшчэнлеген туктату, лицензияне юкка чыгару, тиешле белем 
биру программасы буенча оешманы дэулэт аккредитациясеннэн 
мэхрум иту, тиешле белем биру программасы буенча дэулэт 
аккредитациясе гамэлдэ булу срогы чыкканнан соц).

3.4.9. Кабул итуче оешмага балигъ булган укучы яки балиг 
булмаган укучыныц ата-анасы (законлы вэкиллэре) тэкъдим иткэн 
кабул итуче оешмага кучерудэн баш тарткан очракта, бу хакта язма 
гаризада курсэтэлэр.

3.4.10. Баштагы оешма кабул итуче оешмага укучыларныц исемлек 
составын, уку планнары кучермэлэрен, укучыларныц язма тердэге 
ризалыкларын, шэхси эшлэрен тапшыра.

3.4.11. Тапшырылган документлар нигезендэ кабул итуче оешма 
баштагы оешма эшчэнлеге туктатылу, лицензияне юкка чыгару, 
лицензиянец гамэлдэ булуын туктатып тору, тиешле белем биру 
программасы буенча дэулэт аккредитациясенец баштагы оешмасын 
юкка чыгару, дэулэт аккредитациясенец тулысынча яки аерым 
дэрэжэлэренэ карата гамэлдэ булуын туктатып тору, тиешле белем 
биру программасы буенча дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ булу



срогы тэмамлануга бэйле рэвештэ укучыларны кабул итуче оешмага 
кучеру турында курсэтмэ акт чыгара.

3.4.12. Кабул иту турында курсэтмэ актында, ул кучерелгэнчегэ 
кадэр укыган башлангыч оешма, сыйныф, укыту формалары 
курсэтелеп, укырга кабул иту тэртибендэ уку турында язу ясала.

3.4.13. Кабул итуче оешмада укучыларга бирелгэн шэхси эшлэр 
нигезендэ яца шэхси эшлэр (личное дело) твзелэ, алар, шул исэптэн, 
кучеру тэртибендэ кабул иту турында курсэтмэ актыннан вземтэне, 
тиешле язма рвхсэтлэрне уз эченэ ала.

IV. Теп гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем 
алырлык Ьэм бушлай мэктэпкэчэ белем бируне оештыру

4.1. М эктэпкэчэ белем биру гомуми культура формалаштыруга, 
физик, интеллектуаль, эхлакый, эстетик Ьэм шэхси сыйфатларны 
устеругэ, уку эшчэнлегенец алшартларын формалаштыруга, 
мэктэпкэчэ яшьтэге балаларныц сэламэтлеген саклауга Ьэм 
ныгытуга юнэлдерелгэн.

4.2. М эктэпкэчэ белем биру гомуми белем бирунец бер дэрэж;эсе 
булып тора.

4.3. Мэгариф оешмаларында мэктэпкэчэ белем алу ике айга кадэр 
балалар белэн башланып китэргэ мемкин.

4.4. М эктэпкэчэ белем биру мэгариф эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы 
оешмаларда, шулай ук оешмалардан читтэ - гаилэ белеме рэвешендэ 
алынырга мемкин. Белем алуныц Ьэм укытуныц терле формаларын 
аралаштыру рехсэт ителэ.

4.5. Гражданнарныц мэктэпкэчэ белем биру программалары буенча 
Ьэркем ечен мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ белем алуга 
хокукларын гамэлгэ ашыру максатларында, Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитеты тарафыннан тиешле типтагы белем биру 
оешмалары - мэктэпкэчэ белем биру оешмалары (алга таба - 
мэктэпкэчэ белем биру оешмалары) булдырыла (булдырыла ала). 
Мэктэпкэчэ белем биру оешмалары исемлеге элеге Нигезлэмэнец 1 
нче кушымтасында курсэтелгэн.

4.6. М эктэпкэчэ белем биру оешмаларына кабул иту кагыйдэлэре 
мэктэпкэчэ белем бирунец 2014 елныц 8 апрелендэге Россия 
Федерациясе мэгариф Ьэм фэн министрлыгыныц 293 санлы боерыгы 
белэн расланган мэктэпкэчэ белем биру программалары буенча укуга 
кабул иту Тэртибендэ билгелэнгэн.

4.7. М эктэпкэчэ белем биру оешмасы мэктэпкэчэ белем алуны 
тээмин итэ.

4.8. Балаларны карау Ьэм тэрбиялэу ечен шартлар тудыру, 
мэктэпкэчэ белем биру оешмаларында балаларны карап тоту 
билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.



4.9. М эктэпкэчэ белем алу вакыты мэктэпкэчэ белем бирунец 
федераль дэулэт белем биру стандартлары белэн билгелэнэ.

4.10. М эктэпкэчэ белем бирунец эчтэлеге мэктэпкэчэ белем биру 
программасы белэн билгелэнэ. М эктэпкэчэ белем биру 
программасын гамэлгэ ашыру структурасы, кулэме, шартлары Ьэм 
узлэштеру нэтижэлэренэ карата талэплэр мэктэпкэчэ белем бирунец 
федераль дэулэт белем биру стандарты белэн билгелэнэ.

4.11. М эктэпкэчэ белем биру программалары мэктэпкэчэ белем 
бирунец федераль дэулэт белем биру стандарты нигезендэ 
местэкыйль рэвештэ эшлэнэ Ьэм мэктэпкэчэ белем бирунец тиешле 
якынча мэгариф программаларын исэпкэ алып, мэктэпкэчэ белем 
биру оешмалары тарафыннан раслана.

4.12. М эктэпкэчэ белем биру буенча белем биру программаларын 
узлэштеру арадаш аттестациялэр уткэру Ьэм тэрбиялэнучелэргэ 
йомгаклау аттестациясе уздыру белэн бергэ алып барылмый.

4.13. М эктэпкэчэ белем биру оешмаларында мэктэпкэчэ белем биру 
программалары буенча белем биру эшчэнлеге теркемнэрдэ гамэлгэ 
ашырыла.

4.14. М эктэпкэчэ белем биру учреждениелэрендэ тэрбиялэнученец 
гаилэ белеме рэвешендэ белем алуын тээмин итуче балигъ булмаган 
баланыц ата-аналары (законлы вэкиллэре), тиешле консультация 
узэклэре булдырылган очракта, мэктэпкэчэ белем биру 
оешмаларында бушлай методик, психологик-педагогик, диагностик 
Ьэм консультатив ярдэм алырга хокуклы. М эктэпкэчэ белем бирунец 
эчтэлеге Ьэм сэламэтлек момкинлеклэре чиклэнгэн балаларга белем 
бируне Ьэм тэрбия бируне оештыру шартлары жайлаштырылган 
белем биру программасы, шулай ук инвалидлар ечен инвалидны 
тернэклэндерунец индивидуаль программасы нигезендэ билгелэнэ.

4.15. Ютазы муниципаль районы территориясендэ яшэуче 
гражданнарныц мэктэпкэчэ белем алуга хокукларын тээмин иту 
максатында «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» мэктэпкэчэ белем биру 
оешмасында урын биругэ мохтаж балаларны исэпкэ алуны гамэлгэ 
ашыра.

V. Теп гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем алырлык булган 
Ьэм тулэусез башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем бируне 
оештыру

5.1. Башлангыч гомуми белем, теп гомуми белем, урта гомуми белем биру 
белем бирунец мэжбури дэрэжэлэре булып тора. Аерым укучыга карата урта 
гомуми белем бирунец мэжбури талэбе, эгэр дэ тиешле белем алынмаган булса, 
аныц унсигез яше тулганчы, уз кечен саклап кала.



5.2. Гражданнарныц Ьэркем алырлык булган Иэм тулэусез башлангыч 
гомуми, men гомуми, урта гомуми белем алуга хокукларын гамэлгэ ашыру 
максатларында, Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты 
тарафыннан гомуми белем биру оешмалары — гомуми белем биру оешмалары 
челтэре твзелэ (алга таба - гомуми белем биру оешмалары).

Муниципаль гомуми белем биру оешмалары исемлеге элеге Нигезлэмэнец 
2 нче кушымтасында курсэтелгэн.

5.3. Гражданнарныц социаль заказны , матди-техник база Ьэм кадрлар 
потенциалы булуны исэпкэ алып, запросларын тулысынча канэгатьлэндеру 
максатыннан гамэлгэ ашырыла торган мэгариф эшчэнлегенец терле 
узенчэлеклэре (белем биру программаларыныц дэрэж;эсе Ьэм юнэлеше, белем 
биру программаларыныц терле терлэрен интеграциялэу, мэгариф 
программаларын карап тоту, аларны гамэлгэ ашыруныц махсус шартлары Ьэм 
(яки) укучыларныц махсус белем биру ихтыяжлары) белэн бэйле гомуми белем 
биру оешмалары оештырыла (оештырылырга мемкин), элеге оешмалар белем 
биру белэн бэйле (коррекция, психологик-педагогик ярдэм Ьэм башка 
функциялэр) естэмэ функциялэр башкара ала.

5.4. Гомуми белем биру оешмаларында балаларныц башлангыч гомуми 
белем алу яше, сэламэтлеге буенча ярамаган билгелэр булмаганда, алты яшь тэ 
алты айга житкэч башлана, лэкин аларга сигез яшь тулып узгач тугел. Ата- 
аналары (законлы вэкиллэре) гаризасы буенча, «Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУ 
балаларыныц билгелэнгэн тэртиптэ башлангыч гомуми белем биру 
программалары буенча башлангыч гомуми белем биру оешмаларына балаларны 
кабул итуне югарыда эйтелгэн яшьлэрдэн иртэрэк Ьэм соцрак кабул итэргэ 
рехсэт итэргэ хокуклы.

5.5. Башлангыч гомуми, теп гомуми белем гомуми белем биру 
оешмаларында, шулай ук гаилэ белеме рэвешендэ оешмалардан читтэ 
алынырга мемкин. Урта гомуми белем местэкыйль рэвештэ, узлегецнэн белем 
алу формасында алынырга мемкин. Белем алу Ьэм укытуныц терле 
формаларын аралаштыру рехсэт ителэ.

5.6. Гомуми белем алу формасы Ьэм конкрет теп гомуми белем биру 
программасы буенча белем биру формасы балигъ булмаганнарныц ата-аналары 
(законлы вэкиллэре) тарафыннан билгелэнэ.



Ата-аналарныц (законлы вэкиллэрнец) гомуми белем алу формасы Ьэм 
укыту формасын сайлаганда баланьщ фикере исэпкэ алына.

5.7. Балигъ булмаган баланьщ ата-аналары (законлы вэкиллэре) тарафыннан 
гомуми белем алу формасын гаилэдэ белем алу формасында сайлаганда, ата- 
аналар (законлы вэкиллэр) бу хакта билгелэнгэн тэртиптэ «Татарстан 
Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэгариф 
булеге» МКУга бу сайлаулары турында хэбэр итэлэр.

5.8. Башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем алу сроклары 
гомуми белем бирунец федераль дэулэт белем биру стандартлары белэн 
билгелэнэ.

5.9. Башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем бирунец эчтэлеге 
башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары 
белэн билгелэнэ.

5.10. Гомуми белем биру программалары структурасына, кулэменэ, гамэлгэ 
ашыру шартларына Ьэм узлэштеру нэтиж;элэренэ карата талэплэр тиешле 
федераль дэулэт белем биру стандартлары белэн билгелэнэ.

5.11. Гомуми белем биру программалары местэкыйль рэвештэ гомуми белем 
биру оешмалары тарафыннан эшлэнэ Ьэм раслана.

5.12. Дэулэт аккредитациясе булган гомуми белем биру программалары 
буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы белем биру оешмалары 
федераль дэулэт белем биру стандартлары нигезендэ Ьэм тиешле урнэктэге теп 
белем биру программаларын исэпкэ алып, курсэтелгэн белем биру 
программаларын эшлилэр.

5.13. Гомуми белем биру программасы уку планын, билгелэнгэн тэртиптэ 
«Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
мэгариф булеге» МКУ белэн килешенгэн календарь уку графигын, уку 
предметларыныц, курсларныц, дисциплиналарныц (модульлэр) эш 
программаларын, бэялэу Ьэм методик материалларны, шулай ук укучыларны, 
тэрбиялэнучелэрне тэрбиялэу Ьэм укытуны тээмин итуче башка 
компонентларны уз эченэ ала.

5.14. Уку планы - уку предметлары, курслар, дисциплиналар (модульлэр), 
практика, уку эшчэнлегенец башка терлэре исемлеген, уку предметларын 
билгелэуче, курсларны, дисциплиналарны (модульлэрне), практикаларны, уку 
эшчэнлегенец башка терлэрен Ьэм укучыларныц арадаш аттестациялэу 
формаларын билгелэуче документ.



5.15. Календарь уку графигы - уку елыньщ календарь атналары буенча ял иту 
Ьэм башка социаль максатлар (каникуллар) алганда уку эшчэнлеген (дэрес Ьэм 
дэрестэн тыш эшчэнлекне) Ьэм планлы тэнэфеслэр чиратлашуын билгели 
торган документ. Календарь уку графигы уку елыньщ башлану Ьэм тэмамлану 
датасын, уку елыньщ озынлыгын, чиреклэрнец, ярты еллыклар вакытын, 
каникулларныц вакытын Ьэм дэвамлылыгын, арадаш аттестациялэрне уткэру 
вакытын уз эченэ ала.

5.16. Белем биру оешмаларында уку елы 1 сентябрьдэ башлана Ьэм тиешле 
гомуми белем биру программасыньщ уку планы нигезендэ тэмамлана.

5.17. Гомуми белем биру программаларын узлэштеру процессында 
укучыларга каникуллар бирелэ.

5.18. Индивиду ал ь уку планы буенча укыту, шул исэптэн тизлэтелгэн укыту, 
узлэштерелэ торган гомуми белем биру программалары кысаларында гомуми 
белем биру оешмаларыныц локаль норматив актлары белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.

5.19.Аерым уку планы - белем биру программасын эчтэлеген индивидуаль 
рэвештэ индивидуальлэштеру нигезендэ узлэштеруне тээмин итэ торган, 
укучыныц конкрет белем алу ихтыяждары Ьэм узенчэлеклэре исэпкэ алынган 
уку планы.

5.20. Гомуми белем биру программаларын гамэлгэ ашырганда, терле белем 
биру технологиялэре, шул исэптэн дистанцион белем биру технологиялэре, 
электрон укыту кулланыла.

5.21. Гомуми белем биру программалары гомуми белем биру оешмасы 
тарафыннан местэкыйль рэвештэ дэ, аларны гамэлгэ ашыруныц челтэр 
формалары аша да тормышка ашырыла.

5.22. Белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы берничэ оешма тарафыннан 
тормышка ашырыла торган гомуми белем биру программаларын гамэлгэ 
ашыруны оештыру ечен, мондый оешмалар шулай ук мэгариф 
программаларын, шул исэптэн усеш бозылуны коррекциялэуне Ьэм социаль 
адаптацияне тээмин итуче программаларны эшлэп чыгара Ьэм раслыйлар, 
шулай ук гомуми белем биру программаларын гамэлгэ ашыруныц челтэр 
формаларын файдаланып (билгеле бер дэрэждцэге белем биру программасыньщ 
бер елеше, тере Ьэм юнэлеше), дэрэ^эсен Ьэм (яки) юнэлешен билгели.

5.23. Гомуми белем биру программаларын гамэлгэ ашырганда, гомуми белем 
биру оешмасы гомуми белем биру программасы эчтэлеген тэкъдим итунец Ьэм



уку планнарын тезунец, тиешле белем биру технологиялэрен куллануныц 
модульле принцибына нигезлэнгэн белем биру эшчэнлеген оештыру формасы 
кулланырга момкин.

5.24. Гомуми белем биру оешмасы гомуми белем биру программаларын 
гамэлгэ ашыру ечен шартлар тудыра.

5.25. Гомуми белем биру программалары, шул исэптэн адаптациялэнгэн теп 
белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеге белем биру оешмасы 
тарафыннан билгелэнэ торган уку дэреслэре расписаниесе нигезендэ 
оештырыла.

5.26. Сыйныфларныц тулылыгы, компенсация сыйныфларыннан тыш, 25 
кешедэн дэ артмаска тиеш.

5.27. Гомуми белем биру программасын, шул исэптэн гомуми белем биру 
программасыныц аерым елешен яисэ барлык уку предметын, курсын, 
дисциплинасын (модуль) узлэштеру укучыларныц елгерешенэ агымдагы 
контроль Ьэм укучыларны арадаш аттестациялэу белэн бергэ алып барыла. 
Укучыларныц елгерешенэ агымдагы контроль уткэру формалары, 
дэвамлылыгы Ьэм тэртибе гомуми белем биру оешмасы тарафыннан 
местэкыйль рэвештэ билгелэнэ.

5.28. Укучыларныц теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программаларын 
узлэштерулэре йомгаклау аттестациясе белэн тэмамлана, ул мэж;бури булып 
тора.

5.29. Теп белем биру программасын местэкыйль рэвештэ белем алып яки 
гаилэдэ белем алу рэвешендэ узлэштергэн яки белем биру программасы буенча 
дэулэт аккредитациясе булмаган гомуми белем биру оешмасында укыган 
затлар дэулэт аккредитациясе булган гомуми белем биру программасы буенча 
экстерн рэвештэ арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен узарга хокуклы. 
Теп гомуми яки урта гомуми белемгэ ия булмаган элеге затлар арадаш 
аттестацияне яки дэулэт йомгаклау аттестациясен теп гомуми белем биру 
программасы буенча тиешле дэулэт аккредитациясенэ ия булган гомуми белем 
биру программасы буенча бушлай уза ала. Аттестация узганда экстерн 
узучылар тиешле белем биру программасы буенча укучыларныц академик 
хокуклары белэн файдалана.

5.30. Уку елыныц тиешле белем биру программасын тулы кулэмдэ 
узлэштергэн укучылар килэсе (югарырак) сыйныфка кучерелэлэр.



5.31.Килэсе сыйныфка уку елы нэтиж;элэре буенча бер уку фэне буенча 
академик бурычы булган укучылар шартлы рэвештэ кучерелергэ мемкин. 
Академик бурычлар дип бер яки берничэ уку предметы, курс, дисциплиналар 
(модульлэр) буенча арадаш аттестациянец канэгатьлэнерлек булмаган 
нэтиж;элэре яки нигезле сэбэплэр булмаган очракта арадаш аттестацияне узмау 
таныла.

5.32.Укучылар тарафыннан килэсе уку елы дэвамында академик бурычны 
бетеру жаваплылыгы аларныц ата-аналарына (законлы вэкиллэренэ) йеклэнэ.

5.33.Академик бурычлары булган укучыларньщ тиешле уку предметы, курс, 
дисциплина (модуль) буенча гомуми белем биру оешмасы билгелэгэн 
срокларда арадаш аттестацияне узулары ике тапкырдан да артмаска тиеш Ьэм 
бу академик бурыч барлыкка килгэн мизгелдэн бер ел чиклэрендэ булырга 
тиеш.

5.34. Билгелэнгэн срокта академик бурычларны бетермэгэн гомуми белем 
биру оешмаларында укучылар ата-аналары (законлы вэкиллэр) кузэтуе буенча 
кабат укытуга калдырыла, жайлаштырылган теп белем биру программалары 
буенча психологик-медик-педагогик комиссия рекомендациялэре нигезендэ 
белем алуга яки индивидуаль уку планы буенча укытуга кучерелэ.

5.35. Башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары буенча билгелэнгэн вакытта академик бурычларны бетермэгэн 
гаилэдэ белем алу рэвешендэ белем алучылар гомуми белем биру 
оешмаларында белем алуларын дэвам итэлэр.

5.36. Теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары буенча дэулэт 
йомгаклау аттестациясен уцышлы узган затларга, тиешле дэрэж;эдэге гомуми 
белем алуны раслаучы теп гомуми яки урта гомуми белем алганлык турындагы 
аттестат бирелэ.

5.37. Йомгаклау аттестациясен уцышлы узган затларга белем алганлык 
турында документлар бирелэ.

5.38. Йомгаклау аттестациясе узмаган яки йомгаклау аттестациясе вакытында 
канэгатьлэнерлек булмаган нэтижэлэр алган затларга, шулай ук теп гомуми Ьэм 
урта гомуми белем биру программасыньщ бер елешен узлэштергэн Ьэм (яки) 
гомуми белем биру оешмасыннан чыгарып ж;ибэрелгэн (отчисленным) 
затларга белем алу яки белем алу чоры турында гомуми белем биру оешмасы 
местэкыйль билгелэгэн урнэктэге белешмэ бирелэ.



5.39. Сэламэтлек торышы буенча гомуми белем биру оешмаларына йори 
алмый торган, озак вакыт дэвалануга мохтаж булган укучылар ечен медицина 
оешмасы бэялэмэсе Ьэм ата-аналарныц (законлы вэкиллэрнец) язмача 
мерэжэгате нигезендэ белем биру программалары буенча укыту ейдэ яки 
медицина оешмаларында оештырыла.

VI. Белем биру оешмасыннан чыгарып жибэру

6.1. Белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешма уставын, эчке тэртип 
кагыйдэлэрен, тулай торакларда Ьэм интернатларда яшэу кагыйдэлэрен Ьэм 
башка локаль норматив актларны утэмэгэн яки бозган ечен укучыларга белем 
биру эшчэнлеген оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру мэсьэлэлэре буенча дисциплинар 
жэза - белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмадан чыгарып жибэру 
чарасы кулланылырга мемкин.

6.2. Белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешма карары буенча, 4.1 
пунктында каралган берничэ тапкыр дисциплинар кагыйдэ бозган ечен, 
мэгариф эшчэнлеген алып баручы оешмадан, дисциплинар жэза чарасы 
буларак, унбиш яшькэ житкэн балигъ булмаган баланы мэктэптэн чыгару 
рехсэт ителэ. Балигъ булмаган укучыны чыгару, дисциплинар жэза Ьэм 
педагогик йогынты чаралары нэтижэ бирмэсэ Ьэм алга таба аныц белем биру 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмада булуы башка укучыларга тискэре 
йогынты ясаса, аларныц хокукларын Ьэм белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыручы оешма хезмэткэрлэренец хокукларын бозса, шулай ук белем биру 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешманыц нормаль эшлэвенэ киртэ тудырса, 
кулланыла.

6.3. Унбиш яшькэ житкэн Ьэм топ гомуми белем алмаган балигъ булмаган 
баланы чыгару турындагы карар, дисциплинар жэза чарасы буларак, аныц ата- 
аналары (законлы вэкиллэре) фикерен Ьэм балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм 
аларныц хокукларын яклау буенча комиссия ризалыгы белэн кабул ителэ. Ятим 
балаларны Ьэм ата-ана каравыннан мэхрум калган балаларны чыгарып жибэру 
турындагы карар балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм аларныц хокукларын яклау 
комиссиясе Ьэм опека Ьэм попечительлек органы ризалыгы белэн кабул ителэ.

6.4. Белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешма кичекмэстэн балигъ 
булмаган балага дисциплинар жэза чарасы буларак чыгарып жибэру 
кулланылуы турында “Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц мэгариф булеге» МКУга тхэбэр итэргэ тиеш. 
"Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц



мэгариф булеге» МКУ Ьэм белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмадан 
чыгарылган балигъ булмаган баланьщ ата-аналары (законлы вэкиллэре) бер 
айдан да соцга калмыйча булмаган баланьщ гомуми белем алуын тээмин иту 
буенча чаралар курэ.

6.5. Белем алучы, балигъ булмаган укучынын ата-аналары (законлы 
вэкиллэре) белем биру монэсэбэтлэрендэ катнашучылар арасында бэхэсне 
жайга салу буенча комиссиягэ дисциплинар жэза чарасыныц укучыга карата 
кулланылуы белэн ризалашмыйча шикаять бирергэ хокуклы.

6.6. Белем биру менэсэбэтлэре белем биру эшчэнлеген алып баручы 
оешмадан чыгарылу белэн бэйле тубэндэге очракларда туктатыла:

1) белем алу (уку тэмамлану) белэн бэйле;

2) тубэндэге сэбэплэр буенча вакытыннан алда:

- балигъ булган укучы яки балигъ булмаган бала тэрбиялэуче ата-аналар 
(законлы вэкиллэр) инициативасы буенча, шул исэптэн белем биру 
программасын узлэштеруне дэвам иту ечен белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыручы башка оешмага кучерелгэн очракта да;

- белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешма инициативасы буенча, 
унбиш яшькэ житкэн укучыга карата, Ьенэри белем биру программасы буенча 
укучы элеге белем биру программасын намус белэн узлэштермэгэн Ьэм уку 
планын утэу буенча вазыйфаларны тиешенчэ утэмэгэн очракта, дисциплинар 
жэза чарасы буларак, шулай ук белем биру оешмасына кабул иту тэртибен 
бозу ачыкланган Ьэм моныц укучы гаебе белэн белем биру оешмасына 
законсыз кабул ителуенэ китеруе очрагында;

- белем биру эшчэнлеген алып баручы оешманы, белем алучы яисэ балигъ 
булмаган ата-аналарныц (законлы вэкиллэрнец) ихтыярына бэйле булмаган 
шартлар аркасында яки белем биру эшчэнлеген алып баручы оешманыц 
бетерелуе очрагында.

6.7. Белем биру менэсэбэтлэренец укучы яки балигъ булмаган бала 
тэрбиялэуче ата-аналар (законлы вэкиллэр) инициативасы буенча вакытыннан 
алда туктатылуы, курсэтелгэн укучыныц белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыручы оешма алдында нинди дэ булса естэмэ, шул исэптэн матди, 
йеклэмэлэре барлыкка килугэ китерми.

6.8. Белем биру менэсэбэтлэрен туктату ечен нигез булып белем биру 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешманыц элеге оешмадан укучыны чыгарып



жибэру турында курсэтмэ акты тора. Эгэр укучы яки балигъ булмаган 
укучыларньщ ата-аналары (законлы вэкиллэре) белэн тулэуле белем биру 
хезмэтлэре курсэту турында килешу тезелгэн икэн, белем биру менэсэбэтлэрен 
вакытыннан алда туктаткан очракта, мондый килешу оешманыц курсэтмэ акты 
нигезендэ езелэ. Белем биру турындагы законнарда Ьэм белем биру эшчэнлеген 
гамэлгэ ашыручы оешманыц локаль норматив актларында каралган хокук Ьэм 
вазыйфалар белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмадан укучыны 
чыгарган кеннэн башлап туктала.

6.9. Белем биру менэсэбэтлэрен вакытыннан алда туктаткан очракта, белем 
биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешма еч кен эчендэ элеге оешмадан 
чыгарып жибэрелгэн затка «Россия Федерациясендэ мэгариф турында»гы 
Федераль законныц 60 статьясы 12 елеше нигезендэ, анда укуы турында 
белешмэ бирэ.

Кушымта 1 
Ютазы муниципаль районы 

муниципаль белем биру оешмаларында 
теп гомуми белем биру программалары 

буенча Ьэркем алырлык Ьэм бушлай мэктэпкэчэ, 
башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми 
белем бируне оештыру турында Нигезлэмэгэ

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы муниципаль мэктэпкэчэ 
белем биру оешмаларныц ИСЕМЛЕГЕ

№ т/б Тулы исеме Мэгариф эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыру адресы

1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу 
бистэсенец «N91 балалар бакчасы» муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

ГР, Ютазы районы, Урыссу ш. т. 
п., Горький ур., 2

2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Урыссубистэсенец «№2 балалар бакчасы» муниципаль бюджет 
мэктэпкэчэ белем биру учреждениесе

423950. ТР, Ютазы районы. 
Гукай уоамы. 27 йоот

3. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Урыссу 
бистэсендэге «№3 балалар бакчасы» муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423950, Татарстан 
Республикасы, Ютазы районы, 
Урыссу ш. т. п., Болын ур., 7



4. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу 
бистэсендэге «№4 балалар бакчасы» муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423950, Татарстан 
Республикасы, Ютазы районы, 
Урыссу ш. т.б., М. >Цэлил ур., 5

5. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу 
бистэсендэге «№5 балалар бакчасы» муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423950, ТР, Ютазы районы, 
Урыссу ш. т. б., Сирин ур., 28

6. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу 
бистэсендэге «№6 балалар бакчасы» муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423950, ТР. Ютазы районы, 
Урыссу ш. т. б., Пушкин ур., 34

7. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу 
бистэсендэге «N97 балалар бакчасы» муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

429950 ТР.Ютазы районы, 
Урыссу ш.т.б., Фэнис Кэримов у 
14

8. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Ютазы 
авылы «Солнышко» балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423962, ТР, Ютазы районы, 
Ютазы авылы,

Комсомол урамы, 1а
9. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Акбаш авылы 

«Карлыгач» балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ белем 
биру учреждениесе

423958
ТР.Ютазы районы, Акбаш авылк 
Мэктэп ур., 16

10. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Подгорный 
бистэсе "Радуга" балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423966 , ТР, Ютазы районы, 
Подгорный п., Кенчыгыш ур., 5

11. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Бэйрэкэтамак 
авылы «Алсу " балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423964, ТР,Ютазы районы, 
Бэйрэкэтамак авылы, Яца ур., 4

РТ,
12. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Иске 

Каразирек авылы №1 «Аккош» балалар бакчасы муниципаль бюджет 
мэктэпкэчэ белем биру учреждениесе

423965, ТР, Ютазы 
районы, Иске Каразирек  
авылы, Совет урамы

13. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Кэрэкэшле авылы 
"Лэйсэн" балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ белем 
биру учреждениесе.

423961, ТР,Ютазы районы, 
Кэрэкэшле авылы, Сирин 
Батыршин ур., 33

РТ,
14. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы "Алсу 11 Бэйрэкэ 

балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ белем биру 
учреждениесе

423963, ТР, Ютазы районы 
Бэйрэкэ авылы, Октябрь ур., 17

15. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Иске Урыссу 
авылы «Карлыгач" балалар бакчасы" муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

ТР, Ютазы районы, Иске Урыссу 
авылы, Совет урамы, 456 йорт



> Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц" Кече Урыссу 
авылы «ЛЭЙСЭН" балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

423 95 9, Т Р , Ютазы районы, 
Кече Урыссу авылы, Совет урам 
25 А

17. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Димтамак авылы 
«Аккош» балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ белем 
биру учреждениесе

3 955, ТР, Ютазы районы, 
мтамак авылы, Яца урамы, 4е 
эт

18. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Эбсэлэм 
авылы «Светлячок" балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ 
белем биру учреждениесе

4 2 3 95 7, Ютазы районы, 
Эбсэлэм авылы, Совет урамы,! 
б йорт.,

19. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Димтамак авылы 
"Аккош" балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ белем биру 
учреждениесе филиалы - Алабакул авылы «Малышка " балалар 
бакчасы

423955, ТР, Ютазы районы, 
Алабакул авылы, Узэк урам, 8а

Ютазы муниципаль районы муниципаль гомуми белем биру 
оешмалары

Исемлеге

№ т/б Тулы исеме Белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыру 
адресы

Ютазы муниципаль районыныц «2 санлы Урыссу 
теп гомуми белем биру мэктэбе» муниципаль 
бюджет гомуми белем биру учреждениесе

42 3 9 5 0 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Урыссу ш. т. б., Пушкин ур., 89

Ютазы муниципаль районыныц "3 санлы Урыссу 
урта гомуми белем биру мэктэбе» муниципаль 
бюджет гомуми белем биру учреждениесе

4 2 3950 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Урыссу ш.т.б., Пушкин ур., 22а

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц " Урыссу гимназиясе" муниципаль 
бюджет гомуми белем биру учреждениесе

423950 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Урыссу шэьэртибындагы бистэсе, 
Фэнис Кэримов ур., 16

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц "Эбсэлэм теп гомуми белем биру 
мэктэбе "  муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

42 3 9 5 7 , Татарстан Республикасы, 
Ютазы районы,
Э бсэлэм  авылы,
Мэктэп урамы, 2а йорт



Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц «Акбаш башлангыч гомуми белем 
мэктэбе» муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 23958  Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Акбаш авылы Мэктэп урамы ,16

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц «Бэйрэкэ урта гомуми белем биру 
мэктэбе" муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3963 , Татарстан Республикасы, 
Ютазы районы, Бэйрэкэ авылы, 
Ютазы урамы, 5а йорт

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц «Димтамактеп гомуми белем биру 
мэктэбе» муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3955 , ТР, Ютазы районы, 
Димтамак, Яца урамы, 4е йорт

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц "Галим Вилданов исемендэге 
Каразирек урта гомуми белем биру мэктэбе» 
муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3 9 6 5 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Иске Каразирек авылы, Тукай 
урамы, 29

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц "Кэрэкэшле теп гомуми белем биру 
мэктэбе» муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3 9 6 1 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы,Кэрэкэшле авылы, Сирин 
Батыршин урамы, 36 йорт

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц «Кече Урыссу теп гомуми белем биру 
мэктэбе» муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3 9 5 9 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Кече Урыссу авылы, Совет урамы, 
25А

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц" Подгорный башлангыч гомуми белем 
мэктэбе" муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3 9 6 6 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы,Подгорный п., Узэк ур., 8А йорт

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц «Иске Урыссу урта гомуми белем биру 
мэктэбе» муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3 9 6 0 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Иске Урыссу авылы, Совет урамы, 
456 йорт

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районыныц "Ютазы урта гомуми белем мэктэбе» 
муниципаль бюджет гомуми белем биру 
учреждениесе

4 2 3 9 6 2 , Татарстан Республикасы, Ютазы 
районы, Ютазы авылы, Комсомол урамы, 2 
йорт


