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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР 

«____»____________20__ ел                                                            №______ 

 

"Питрәч муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы гомуми белем бирү 

муниципаль системасы мониторингын гамәлгә ашыру һәм аны үткәрү тәртибе 

турындагы нигезләмәне раслау хакында" 2019 ел, 6 февраль, 219 нчы карары 

 

"Питрәч муниципаль районында башлангыч  

гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү  

программаларын тормышка ашыручы гомуми  

белем бирү муниципаль системасы мониторингын  

гамәлгә ашыру һәм аны үткәрү тәртибе турындагы  

нигезләмәне раслау хакында" 

  

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2018 елның 23 

июлендәге 1124/18 номерлы боерыгы нигезендә «Татарстан Республикасында 

башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программаларын 

тормышка ашыручы гомуми белем бирү муниципаль системалары һәм мәгариф 

оешмалары мониторингын гамәлгә ашыру турында типовой нигезләмәне раслау һәм 

аларны үткәрү тәртибе турында» карар бирәм: 

1. Питрәч муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы гомуми белем бирү 

муниципаль системасы һәм мәгариф оешмалары мониторингын гамәлгә ашыру 

турындагы тәртибен расларга.  

2. Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 

программаларын тормышка ашыра торган гомуми белем бирү муниципаль 

системасы мониторингы йомгаклары буенча нәтиҗәләрне карау өчен комиссия 

составын расларга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А. С. 

Шәйхисламовка йөкләргә. 

  

  

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                     А. В. Хәбибуллин 

 

  



Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары белән 

расланган 

____________   2019 ел     №  ___ 

  

Питрәч муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмалары 

мониторингын гамәлгә ашыру һәм аны үткәрү тәртибе турында 

нигезләмә 

 1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге нигезләмә Питрәч муниципаль районында гомуми белем бирү системасын 

мониторинглауның бердәм алымнарын һәм аны үткәрү тәртибен билгели. 

1.2. Нигезләмә гомуми белем бирү системасын мониторинглау максатларын һәм 

бурычларын, аны үткәрү процедурасын, мониторингның критерийларын һәм 

методикасын, мәгълүмат чыганакларын билгели. 

1.3. Гомуми белем бирү системасын мониторинглау максаты - башлангыч гомуми, 

төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 

муниципаль системаларның, белем бирү оешмаларының белем бирү хезмәтләре 

күрсәтү сыйфатын комплекслы бәяләү. 

1.4. Питрәч муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы гомуми белем бирү 

муниципаль системасы һәм мәгариф оешмалары системасын мониторинглау 

бурычлары булып торалар: 

1.4.1. мотивация сыйфатын күтәрү күрсәтелә торган белем бирү хезмәтләре; 

1.4.2. гомуми белем бирү муниципаль системасының методик тәэмин ителешен 

оештыру дәрәҗәсен күтәрү; 

1.4.3. гомуми белем бирү муниципаль системасын укытуның сыйфаты һәм 

нәтиҗәлелеге турында дифференциацияләнгән һәм төрле яклы мәгълүмат алу; 

1.4.4. белем бирү процессын оештыруның аерым юнәлешләре буенча белем бирүнең 

сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре буенча методик ярдәм күрсәтү 

өчен муниципаль берәмлекләр исемлеген билгеләү. 

 II. Питрәч муниципаль районында башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем программаларын тормышка ашыручы мәгариф оешмаларын 

мониторинглау процедурасын оештыру 



3.1. Гомуми белем бирү системасын мониторинглау объекты булып Питрәч 

муниципаль районының башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем 

бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмалары тора. 

3.2. Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программаларын 

тормышка ашыручы мәгариф оешмалары мониторингын Питрәч муниципаль 

районының «мәгариф бүлеге» муниципаль бюджет учреждениесе гамәлгә ашыра. 

3.2.1. Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программаларын 

тормышка ашыручы мәгариф оешмалары мониторингы күрсәткечләре булып тора: 

3.2.1.1. рус теле һәм математика буенча бердәм дәүләт имтиханын (алга таба - БДИ) 

уңышлы тапшырган гомуми белем бирү оешмалары чыгарылыш укучыларының 

гомуми саны әлеге фәннәр буенча БДИ тапшырган; 

3.2.1.2. урта гомуми белем бирү программасын үзләштергән чыгарылыш сыйныф 

укучылары алган математика буенча БДИ баллларының уртача әһәмияте; 

3.2.1.3. урта гомуми белем бирү программаларын үзләштергән чыгарылыш сыйныф 

укучылары алган рус теле буенча БДИ баллларының уртача әһәмияте; 

3.2.1.4. урта гомуми белем бирү программаларын үзләштергән чыгарылыш сыйныф 

укучылары алган фәннәр буенча БДИ баллларының уртача әһәмияте; 

3.2.1.5. БДИ 80 һәм аннан күбрәк балл алган урта гомуми белем бирү 

программаларын үзләштергән чыгарылыш сыйныф укучылары өлеше; 

3.2.1.6. төп гомуми белем бирү программаларын үзләштергән чыгарылыш 

укучыларының дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре буенча математика 

буенча ОГЭ башкару процентының уртача әһәмияте; 

3.2.1.7. төп гомуми белем бирү программаларын үзләштергән чыгарылыш 

укучыларының дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре буенча рус теле буенча 

ОГЭ башкару процентының уртача әһәмияте; 

3.2.1.8. төп гомуми белем бирү программаларын үзләштергән чыгарылыш 

укучыларының дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре буенча сайлап алынган 

фәннәр буенча ОГЭ башкару процентының уртача әһәмияте 

3.2.1.9. барлык тапшырылган фәннәр буенча төп гомуми белем бирү 

программаларын үзләштергән чыгарылыш сыйныф укучылары өлеше «5 (биш))»; 

3.2.1.10. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы нигезендә 

оештырыла торган башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча гомуми белем бирү оешмасында укучыларның гомуми 

санында Бөтенроссия тикшерү эшләрендә катнашкан укучылар өлеше; 



3.2.1.11. югары белем бирүче мәгариф оешмаларына яки һөнәри белем бирү 

оешмаларына әзерлек яки белгечлек юнәлешләренә, чыгарылыш сыйныфының 

тиешле профиленә (урта гомуми белем бирү программасы), югары белем бирүче 

мәгариф оешмаларына яисә һөнәри белем бирү оешмаларына кергән гомуми 

саныннан кергән Белем бирү оешмалары укучылары өлеше. 

3.2.2. Гомуми белем бирү системасы мониторингы нәтиҗәләре буенча тәкъдим 

ителгән нәтиҗәләр муниципаль комиссия тарафыннан карала һәм раслана, аның 

составы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты карары белән раслана. 

 

Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары белән 

расланган 

____________   2019 ел     №  ___ 

 

Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем программаларын 

тормышка ашыручы гомуми белем бирү муниципаль системасы мониторингы 

йомгаклары буенча нәтиҗәләрне карау өчен комиссия составы 

Харитонова Марина Алексеевна МБУ «Мәгариф бүлеге» җитәкчесе (килешү 

буенча) 

Шатаева Елена Николаевна МБУ «Мәгариф бүлеге» җитәкчесе 

урынбасары (килешү буенча) 

Рафикова Лилия Фаниловна                МБУ «Мәгариф бүлеге» методисты  (килешү 

буенча) 

Матюничева Таисия Анатольевна МБУ «Мәгариф бүлеге» методисты  (килешү 

буенча) 

Миннигулова Гулия Масгутовна МБУ «Мәгариф бүлеге» методисты  (килешү 

буенча) 

Шаронова Ирина Викторовна Директорлар  советы рәисе 

Сайфутдинов Хабир Загрутдинович Директорлар  советы әгъзасы 

 

 

                             

           

 


