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Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы гомумбелем бирү 
оешмаларының беренче сыйныфларына 
кабул итү мәсьәләсе буенча гражданнар 
мѳрәҗәгатьләрен карау ѳчен муниципаль 
комиссия тѳзү  турында 
 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында закон» 2013 елның 29 
декабрендәге 273нче-ФЗ Федераль законга ярашлы рәвештә, Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районы гомумбелем бирү оешмаларының 
беренче сыйныфларына укучыларны кабул итү тәртибен бозу фактларын юкка 
чыгару максатыннан   

 
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы гомумбелем 

бирү оешмаларының беренче сыйныфларына балаларны, шул исәптән 6 яшь 6 ай 
яшенә җитмәгән һәм 8 яшьтән узган балаларны кабул итү мәсьәләсе буенча  
гражданнар мѳрәҗәгатьләрен карау ѳчен муниципаль комиссия тѳзергә (алда – 
Комиссия). 

2. Муниципаль Комиссия составын расларга (1нче кушымта). 
3. Комиссия турында положениене расларга (2нче кушымта). 
4. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольгә алуны җитәкче урынбасары – 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы мәгариф идарәсе 
җитәкчесе  Р.В.Афанасьевага йѳкләргә. 

 
 

Җитәкче              Д.А. Сапожников 



Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2019 елның 

1 февралендәге    05-130нчы 
боерыгына 1нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы гомумбелем бирү 

оешмаларының беренче сыйныфларына балалар, шул исәптән 6 яшь 6ай яшенә 
җитмәгән һәм 8 яшьтән узган балаларны  кабул итү мәсьәләсе буенча гражданнар 

мѳрәҗәгатьләрен карау ѳчен муниципаль комиссия составы   
 
 

1. Афанасьева Р.В., җитәкче урынбасары - ТР ЯҮМР Башкарма комитетының 
мәгариф идарәсе җитәкчесе, комиссия рәисе; 
2. Максимова Э.Ф.,ТР ЯҮМР Башкарма комитетының җитәкче урынбасары, 
комиссия рәисе урынбасары; 
3. Суховая Е.В., ТР ЯҮМР Башкарма комитеты мәгариф идарәсенең укыту-
методика белән тәэмин итү бүлегенең башлангыч белем бирү буенча методисты, 
комиссия сәркатибе 
4. Шәрәфиева В.Ш., «ТР ЯҮМРның 4нче урта гомумбелем бирү мәктәбе» МБОУ 
психологы; 
5. Раскатова Н.Ю.,«ТР ЯҮМРның А.С. Пушкин исемендәге 9нчы лицей» 
МБОУның педагог-психологы. 
 



Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2019 елның 

1 февралендәге  05-130нче 
боерыгына 2нче кушымта 

 
ТР ЯҮМРның  гомумбелем бирү оешмаларының беренче сыйныфларына кабул итү 
мәсьәләсе буенча гражданнар мѳрәҗәгатьләрен карау ѳчен муниципаль комиссия 

турында 
 Положение 

 
ТР ЯҮМРның гомумбелем бирү оешмаларының беренче сыйныфларына 

балаларны, шул исәптән 6 яшь 6 ай яшенә җитмәгән һәм 8 яшьтән зуррак 
балаларны кабул итү мәсьәләсе буенча гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау өчен, 
муниципаль комиссия (алда Комиссия) турында  Положение 2014 елның 29 
декабрендәге  «Россия Федерациясендә белем турында закон» 273нче-ФЗ 
Федераль закон,  Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының 2014 
елның 22 гыйнварындагы «Гражданнарны башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 
гомуми белем программалары буенча кабул итү тәртибен раслау турында» 32нче 
әмере,  «Гомумбелем бирү учреждениеләрендә укыту шартларына һәм оештыруга 
санитар-эпидемиологик таләпләр» 2.4.2.2821-10нчы СанПиН нигезендә эшләнгән. 

 
 

1. Гомуми положениеләр 
 

1.1. Гомумбелем бирү оешмаларының беренче сыйныфларына кабул итү 
мәсьәләсе буенча гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау өчен муниципаль комиссия   
(алда – Комиссия) районның гомумбелем бирү оешмаларына балигъ булмаган 
балаларны кабул иткәндә бердәм таләпләрне саклауны һәм бәхәсле сорауларны 
хәл итүне тәэмин итү һәм шулай ук гомумбелем бирү оешмаларына кабул иткәндә 
аларның хокукын яклау максатыннан төзелә. 

Комиссия үз эшен яшүсмерләрнең ата-аналарыннан (законлы вәкилләреннән) 
гаризаларның килүенә карап, агымдагы елның 1 февраленнән 5 сентябрьгә кадәрге 
чорда, халыкны кабул итү сишәмбе көннәрендә 14.00дән 17.00 сәгатькә кадәр 
түбәндәге адрес буенча алып бара: Зеленодольск шәһәре, Ленин урамы, 38нче 
йорт. 

1.2. Комиссия үз эшендә түбәндәгеләргә нигезләнә: Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнарына; Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 
министрлыгының норматив хокукый актларына; мәгариф оешмаларында укырга 
кабул итү мәсьәләләре буенча мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль 
Департаментының хокукый актларына; Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының норматив хокукый актларына, әлеге  Положениегә. 

1.3. Үз эшендә Комиссия Зеленодольск муниципаль районы мәгариф 
оешмалары белән элемтәдә тора. 

1.4 6 яшь тә 6 ай тулмаган балаларны 1 сентябрьдә беренче сыйныфка 
гомумбелем бирү оешмасында буш урыннар булганда гына кабул ителә. 

 
 

2. Комиссиянең вәкаләтләре һәм функцияләре 
 

2.1. Комиссия укучыларны гомумбелем бирү оешмаларына кабул итү 
кысасында түбәндәге функцияләрне үти: 



- балигъ булмаганнарның ата-аналарына (законлы вәкилләренә) Комиссия эш 
тәртибе, кабул итү сроклары, кабул итү урыны һәм гаризалар бирү һәм карау 
процедуралары турында мәгълүмат бирә; 
- балигъ булмаган балаларның ата-аналарының (законлы вәкилләренең) 
гомумбелем бирү оешмасына кергәндә килеп туган бәхәсле мәсьәләләр турында 
гаризаларын кабул итә һәм карый; 
- гомумбелем бирү оешмасы уздырган гомумбелем бирү оешмасына кабул итү 
турында гариза кабул итү процедурасының расланган таләпләргә ярашуын билгели; 
- каралган гаризалар нәтиҗәләре буенча карар кабул итә; 
- кабул ителгән карар турында гариза биргән ата-аналарга (законлы вәкилләренә), 
шулай ук гомумбелем бирү оешмасына хәбәр итә. 

2.2. Үз функцияләрен башкару максатыннан Комиссия расланган тәртиптә 
хокуклы: 
- вәкаләтле затлардан һәм оешмалардан кирәкле документларны һәм 
белешмәләрне, шул исәптән гомумбелем бирү оешмасына кабул итү турында гариза 
бирүчеләрне теркәү журналын соратып алырга; комиссиягә гариза биргән ата-
аналар (законлы вәкилләренең) гаризасын; гомумбелем бирү оешмасында 
гаризалар кабул итү процедурасын саклау турында информацияне; 
- гаризаларны карауга территориаль психолого-медико-педагогик комиссия 
вәкилләрен җәлеп итәргә; 
- ата-аналардан (законлы вәкилләрдән) баланың сәламәтлеге торышы буенча 
тайпылышлар булмау турында белешмә соратып алырга. 
 
 

3. Комиссиянең составы һәм структурасы 
 

3.1. Комиссия турында положение Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе күрсәтмәсе белән раслана. 

3.2. Комиссия составы Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесе күрсәтмәсе белән раслана. 

3.3. Комиссия эшенә Комиссия эшен оештыручы рәис җитәкчелек итә, 
Комиссия әгъзалары арасында бурычларны бүлә, Положениегә ярашлы рәвештә 
Комиссия эшен контрольдә тота. Комиссия рәисе булмаганда  аның функцияләрен 
аның урынбасары үти. 

3.4. Рәис (рәис урынбасары) һәм Комиссия әгъзалары бурычлы: 
- гаризаларны Положениегә һәм норматив хокукый актлар таләпләренә ярашлы 
рәвештә үз вакытында һәм объектив карарга; 
- үз функцияләрен этик һәм әхлакый нормаларны саклап, югары профессиональ 
дәрәҗәдә үтәргә; 
- гариза карау срокларын бозуга китерергә мөмкин булган проблемалар һәм 
кыенлыклар турында ата-аналарга (законлы вәкилләргә) вакытында хәбәр итәргә;  
- конфиденциальлекне һәм информацион иминлек режимын сакларга. 
 
 

4. Комиссия эшен оештыру 
 

4.1. Комиссия карарлары Комиссиянең исемлек составындмгы гади күпчелек 
тавыш белән кабул ителә. Тавышлар тигез булган  очракта Комиссия рәисенең 
хәлиткеч тавыш бирүгә хокукы бар. 

4.2. Комиссия карарлары гариза бирүчегә гражданнар мөрәҗәгатьләре 
белән эшләү буенча расланган тәртиптә  җиткерелә. 



4.3. 1нче сыйныфка алты яшь ярымга җитмәгән һәм шулай ук 8 яшьтән 
зуррак балаларны кабул итү турында мәсьәләләрне караганда комиссия гомуми 
үсеш дәрәҗәсенең ярашлы яшь нормасын ачыклап, бала белән сөйләшүләр (тел 
булмаган үсеш функцияләренең җитәрлек дәрәҗәсен, тел үсеше дәрәҗәсен,  
интуитив числоларга кадәрге күзаллауларын)  алып бара. 

4.3.1. 8 яшьтән зуррак булган балалар ѳчен 1нче сыйныфка керүнең мѳмкин 
булмавы сәбәпләре  «Россия Федерациясендә белем турында закон» белән 
билгеләнгән срокларда ачыклана, учреждениеләр белгечләре тәкъдимнәре карала. 
Ведомствоара аралашу кысасында Комиссия кирәк булганда мондый очраклар 
турында яшүсмерләр эшләре һәм аларның хокукларын яклау Комиссиясенә хәбәр 
итә. 

4.3.2. Комиссия баланың тѳрле дисциплиналар һәм фәннәр буенча белем 
дәрәҗәсен ачыклауга юнәлтелгән сынаулар уздыруга юл куймый. 

4.3.3. Сөйләшүләр алып бару нәтиҗәсендә комиссия Башкарма комитет 
исеменә алты яшь ярымга җитмәгән, яисә 8 яшьтән зуррак булган баланы  мәктәпкә 
кабул итүне сорап язма мѳрәҗәгать җибәрә. Алты яшь ярымга җитмәгән бала 
мәктәпкә керергә әзер булмаган очракта, комиссия ата-аналарга балалар 
бакчасының  әзерлек тѳркеменә йѳрергә һәм мәктәпнең 1нче сыйныфына киләсе уку 
елында керергә тәкъдим итә. 

 
 

5. Гаризаны бирү һәм карау тәртибе 
 

5.1. Гариза бирү хокукы укырга барырга тиешле балигъ булмаганнарның 
ата-аналарына (законлы  вәкилләренә ) бирелә. 

5.2. Гариза Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары - мәгариф идарәсе җитәкчесе исеменә 
бирелә. 

5.3. Гариза бирелгән кѳненнән алып 1 ай эчендә карала. 
5.4. Гариза аны бирүче һәм мәгариф оешмасы җитәкчесе катнашында һәм 

шулай ук алар булмаган очракта карала. 
5.5. Гомумбелем бирү оешмасына кабул итүдә гариза бирү процедурасы 

бозылу турында гариза каралганда, Комиссия хезмәт тикшерүе материалларын 
карый һәм карарларның берсен чыгара: 
- гаризада күрсәтелгән процедура бозылу турында белешмәләр расланмаса, 
гаризаны кичектерү турында; 
- гаризада күрсәтелгән процедура бозылу турында белешмәләр расланган 
очракта гаризаны канәгатьләндерү турында. 

5.6. гариза бирүчегә язма җавап бирелә. 
 


