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«Россия Федерациясендә белем бирү турында»гы 2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 9нчы статьясындагы 1нче 

өлешенең 6нчы пункты нигезендә төп гомуми белем бирү программаларын 

гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында мәҗбүри укытылырга тиешле 

балаларны еллык шәхси исәпкә алуны гамәлгә ашыру, шулай ук балаларны 

исәпкә алуны уздыруда катнашучы органнар, учреждениеләр һәм оешмаларның 

үзара хезмәттәшлек тәртибен билгеләү максатларында, «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР 
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гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү буенча төп гомуми белем бирү 
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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

мәктәпкәчә гомуми, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алу тәртибе 

турында Нигезләмә 

 

 

I. Гомуми   нигезләмәләр 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми 

белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе (алга таба - Тәртип) Россия Федерациясе Конституциясе, «Балигъ 

булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау 

системасы нигезләре турында» 1999 елның 24 июнендәге 120-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Россия Федерациясендә белем бирү турында» 2012 елның 29 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Персональ мәгълүматлар 

турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

һәм мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү 

программалары буенча укырга тиешле балаларны ел саен шәхси исәпкә алу 

(алга таба – балаларны исәпкә алу) һәм Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук 

бозуларын профилактикалау максатларында эшкәртелде.  Тәртип Лениногорск 

муниципаль районы муниципаль берәмлеге территориясендә балаларны исәпкә 

алуны үткәрүдә катнашучы учреждениеләр һәм оешмаларның үзара 

хезмәттәшлеге системасын билгели. 

          1.1.Яшәү (тору) урыны буенча теркәлүгә карамастан, муниципаль 

берәмлек территориясендә яшәүче (даими яки вакытлыча) яисә булучы, гомуми 

белем алуга конституция хокукын тәэмин итү максатларында ел саен 0 яшьтән 

18 яшькә кадәрге барлык балалар да мәҗбүри исәпкә алынырга тиеш. 

           Беркетелгән территориядә үз компетенциясе чикләрендә теркәлгән 0-18 

яшьлек балаларны ачыклау һәм исәпкә алуда катнашалар:  

мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре; 

гомуми белем бирү учреждениеләре; 

сәламәтлек саклау учреждениеләре (килешү буенча); 
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балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау системасы органнары һәм учреждениеләре (КДН һәм ЗП, 

ПДН) “Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау системасы нигезләре турында” Федераль законның 4нче 

статьясы нигезендә (үз компетенциясе чикләрендә); 

ЗАГС бүлеге; 

социаль яклау органнары; 

опека һәм попечительлек органнары;  

авыл җирлекләре башкарма комитетлары. 

            

1.3. Әлеге Тәртип нигезендә балаларны исәпкә алу буенча мәгълүмат 

«Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә башкарылырга тиеш. 

 

     II.Балаларны исәпкә алуны оештыру тәртибе  

 

2.1. Балаларны исәпкә алу буенча оештыру һәм методик җитәкчелекне 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесе башкара.  

 2.2. Муниципаль берәмлек территориясендә балаларны исәпкә алу 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «Мәгариф идарәсе»ндә формалашкан 0-18 яшьлек балалар 

турында мәгълүмат базасын булдыру һәм алып бару юлы белән үткәрелә. 

2.3.Исәпкә алынырга тиешле балалар турында мәгълүматлар базасын 

формалаштырганда файдаланыла:  

2.3.1.Мәгариф оешмалары тарафыннан Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә, авыл җирлекләре башкарма комитетлары 

территорияләрендә теркәлгән 0-18 яшьлек балалар исемлеге. 

2.3.2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары мәгълүматлары: 

мәктәпкәчә белем бирү оешмасына йөрүче беркетелгән территориядә 

теркәлгән һәм (яки) яшәүче балалар турында белешмәләр (форма 1); 

мәктәпкәчә белем бирү оешмасына кермәүче беркетелгән территориядә 

теркәлгән һәм (яки) яшәүче балалар турында мәгълүматлар (форма 2); 

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче һәм беренче 

сыйныфка кабул ителергә тиешле балалар турында мәгълүматлар (3 нче 

форма). 

2.3.3. Гомуми белем бирү оешмалары мәгълүматлары: 

гомуми белем бирү оешмасында укучы, теркәлгән һәм (яки) беркетелгән 

территориядә яшәүче 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балалар турында 

мәгълүматлар (4нче форма); 

 беркетелгән территориядә теркәлгән 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәр 

булган, гаилә белеме бирү рәвешендә гомуми белем алучы балалар турында 

мәгълүматлар (5нче форма); 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

территориясеннән читтәге белем бирү оешмаларында гомуми белем алучы 6 
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яшьтән 6 айга кадәр 18 яшькә кадәрге балалар турында белешмәләр (6 нчы 

форма);  

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче һәм гомуми белем 

алмаган (шул исәптән 6 яшьтән алып 6 айга кадәр 8 яшькә кадәрге балалар) 6 

яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар турында белешмәләр (агымдагы елда беренче 

сыйныфка кабул ителергә тиешле балалар) (7 нче форма); 

төп гомуми белем һәм урта гомуми белем бирү программаларын 

үзләштергән чыгарылыш сыйныф укучыларын укуны дәвам итү турында 

мәгълүматлар (8нче форма); 

гомуми белем бирү оешмасында системалы рәвештә дәрес калдыручы 6 

яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балалар турында мәгълүматлар (9 нчы форма); 

гомуми белем бирү оешмасыннан вакытыннан алда чыгарылып төп 

гомуми белем алмаган балалар турында мәгълүмат (10нчы форма); 

өйдә гомуми белем алучы балалар турында мәгълүматлар (11нче форма). 

2.4. 1-11нче формалар буенча бирелә торган мәгълүматларда дөрес 

мәгълүматлар булырга тиеш. 

2.5. Сорау буенча мәктәпкәчә белем бирү оешмалары һәм гомуми белем 

бирү оешмалары мәгариф оешмасы тарафыннан беркетелгән территориягә 

теркәлгән балалар исемлеген тәкъдим итәләр (алга таба-балалар исемлеге): 

0 яшьтән алып 7 яшькә кадәр-мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына; 

7 яшьтән 18 яшькә кадәр - гомуми белем бирү оешмалары электрон 

рәвештә Excel электрон вариантта һәм җитәкченең имзасы һәм печать белән 

беркетелгән кәгазь чыганакта (11нче форма). 

 

           2.6. Балалар исемлеге нигезендә мәктәпкәчә белем бирү оешмалары һәм 

гомуми белем бирү оешмалары 1-8нче номерлы формалар буенча мәгълүматлар 

тутыралар. 

2.7. «Махсус категория» графасын тутыру балаларның аерым 

категориясен документаль раслау нигезендә башкарыла. Ата-аналар (законлы 

вәкилләр) белән килешмәгән очракта балаларның аерым категориясен раслаучы 

документлар тапшырырга, мәктәпкәчә оешмалар һәм гомуми белем бирү 

оешмалары социаль яклау органына, пенсия белән тәэмин итү органына, 

Лениногорск муниципаль районының опека һәм попечительлек органына 

балаларның аерым категорияләрен раслау турында рәсми запрос юллыйлар. 

2.8. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының «Мәгариф идарәсе» учреждениесе мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларыннан һәм гомуми белем бирү оешмаларыннан билгеләнгән 

вакытта электрон һәм кәгазь формада балалар исемлекләрен кабул итә.  

 

III. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре тарафыннан балаларны исәпкә 

алуны оештыру 

 

3.1. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре балалары турында 

мәгълүматлар: 
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ел саен (июль, август) яшәү (булу) урыны буенча теркәлү -теркәлмәүгә 

карамастан, муниципаль мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә беркетелгән 

территориядә яшәүче (яшәүче) 0-6 яшьлек балаларның исәбен алып баралар 

(июль, август); 

территориядә яшәүче һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә 

теркәлгән, мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә йөрүчеләр дә,  йөрмәүчеләр 

дә.  

       3.2. Муниципаль мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең агымдагы 

елда мәктәпкәчә белем алуны тәмамлап, киләсе һәм аннан соңгы уку елларында 

1 нче сыйныфка кабул ителергә тиешле 6 яшькә җиткән балалар турында 

мәгълүматы. 

      "Лениногорск үзәк район хастаханәсе» белән ел саен (май, июнь) 0-6 яшьлек 

балаларның исемлеген чагыштыру үткәрәләр. 

 

                         

IV. Гомуми белем бирү учреждениеләре тарафыннан балаларны исәпкә алуны 

оештыру 

 

4.1. Гомуми белем бирү учреждениеләренең балалар турында 

мәгълүматлары: 

ел саен (гыйнвар, август) мәгариф учреждениесенә беркетелгән 

территориядә яшәүче 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балаларның исәбен алып 

баралар; 

мәгариф идарәсенә гомуми белем бирү учреждениесе, 6 яшьтән алып 18 

яшькә кадәрге барлык балалар турында мәгълүмат бирәләр; 

«Лениногорск үзәк район хастаханәсе» белән 6 яшьтән алып 18 яшькә 

кадәрге балалар исемлеген ел саен (гыйнвар, февраль) чагыштыру үткәрәләр. 

 

4.2. Үз балаларын тәрбияләү һәм укыту буенча бурычларын тиешенчә 

үтәмәүче гаиләләр ачыкланган очракта белем бирү учреждениеләре: 

балигъ булмаганнарның укуын оештыру өчен ата-аналар (законлы 

вәкилләр) белән үзара хезмәттәшлек итү чараларын кичекмәстән кабул итәләр, 

мәгариф идарәсенә ачыкланган балалар һәм күрсәтелгән балалар өчен белем 

бирүне оештыру буенча кабул ителгән чаралар турында язма рәвештә, 

ачыкланган мизгелдән өч эш көне эчендә хәбәр итәләр;  

гамәлдәге законнар нигезендә йогынты чараларын күрү өчен КДН һәм 

ЗП язмача рәвештә, ачыкланган вакыттан өч эш көне эчендә хәбәр итәләр. 

 

4.3. Укучылар белән даими рәвештә шөгыльләнүне тикшереп торалар, 

үзләрен тотуда, укытуда, үстерүдә һәм социаль адаптациядә проблемалары 

булган укучылар белән индивидуаль профилактик эш алып баралар 
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4.4. Балаларны исәпкә алу эше барышында ачыкланган гомуми белем 

алмаган балаларны укырга кабул итәләр. 

  

V. Бердәм мәгълүматлар базасын формалаштыру чыганаклары 

булып хезмәт итәләр 

 

5.1.Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре мәгълүматлары; 

5.2.Гомуми белем бирү учреждениеләре мәгълүматлары; 

5.3. Лениногорск муниципаль районы территориясендә яшәү урыны 

буенча теркәлмәгән, әмма чынлыкта яшәүче балалар ПДН нәтиҗәсендә 

ачыкланган очракта; 

5.4. ПДН, КДН һәм ЗП, опека һәм попечительлек органнары тәкъдим 

иткән авыр хәлдәге гаиләдә яшәүче һәм мәҗбүри гомуми белем алу өчен 

шартлар тудырылмаган балалар турында мәгълүмат;  

5.6. Сәламәтлек саклау учреждениеләренең участок педиатрлары 

тәкъдим иткән балалар турында, шул исәптән яшәү урыны буенча теркәлмәгән, 

әмма фактта территориядә яшәүче балалар турында мәгълүматлар. 

 

VI. Мәгариф идарәсе вәкаләтләре 

 

6.1. Балаларны исәпкә алу эше белән оештыру һәм методик җитәкчелек 

итүне гамәлгә ашыра; 

 6.2. Муниципаль мәгариф учреждениеләре тарафыннан әзерләнгән 

исемлекләрне уку-укыту учреждениесенә 0 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар 

беркетелгән территориядә яшәүче чагыштырып карауны тәэмин итә;      

6.3. Әлеге Нигезләмәнең кушымталары нигезендә формалар буенча 

мәгълүматлар базасын формалаштыра һәм алып бара; 

 6.4.Мәгълүмат базасындагы мәгълүматның 3 ел дәвамында саклануын 

һәм тәэмин итә һәм алынган мәгълүматка анализ ясый;  

6.5. 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балаларны укытмаган һәр факт 

буенча укуны туктатуга бәйле сәбәпләрне өйрәнүне һәм белем бирүне дәвам 

итүгә комачаулаучы сәбәпләрне бетерү буенча муниципаль белем бирү 

учреждениесе тарафыннан кабул ителгән чараларның тулылыгын тәэмин итә; 

6.6. Лениногорск муниципаль районының мәгариф учреждениеләренә 

гомуми белем алмаган балаларны урнаштыру буенча чаралар күрә; 

6.7. Ведомство карамагындагы белем бирү учреждениеләренең 

укучыларның исәпкә алу һәм хәрәкәте буенча документлар алып бару 

эшчәнлеген, укучыларның алфавит кенәгәсендәге мәгълүматларның 

тулылыгын һәм дөреслеген контрольдә тота.  

_________________________________________ 
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1нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  

 

 

Мәгълүмат 

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче 0дән 6 яшькәчә һәм 6 

айлык мәктәпкәчә белем бирү оешмасына йөрүче балалар турында. 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкчк ____________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

П.У. 

 

Башкаручы:  

 

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 гыйнварына һәм 1 сентябренә 

агымдагы елның 20 гыйнварына һәм 20 сентябренә кадәр бирелә. Балалар 

исемлеге алфавит тәртибендә туган елларын күрсәтеп формалаштырыла. 

«Махсус категория» графасын тутыру чыныктырылган ысул белән 

башкарыла:  

1- инвалид балалар;  

2 – мөмикилекләре чикләнгәннәр;  

3 - ятим балалар;  

4 – ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар;  

5 – туб инфекцияле балалар. 

 
 

 

 

 

 

 



 

2нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

 

 

 

 

Мәгълүмат 

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче 0дән 6 яшькәчә һәм 6 

айлык мәктәпкәчә белем бирү оешмасына йөрүче балалар турында. 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкче___________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М.У. 

 

Башкаручы:  

 

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 гыйнварына һәм 1 сентябренә 

агымдагы елның 20 гыйнварына һәм 20 сентябренә кадәр бирелә. Балалар 

исемлеге алфавит тәртибендә туган елларын күрсәтеп формалаштырыла. 

«Махсус категория» графасын тутыру чыныктырылган ысул белән 

башкарыла:  

2- инвалид балалар;  

2 – мөмикилекләре чикләнгәннәр;  

3 - ятим балалар;  

4 – ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар;  

5 – туб инфекцияле балалар 



 

3 нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

 
 

Мәгълүмат 

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче һәм киләсе уку елында 

  беренче сыйныфка кабул ителергә тиешле балалар турында  

 

 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкче___________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М.У. 

 

Башкаручы:  

 

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 гыйнварына агымдагы елның 20 

гыйнварына кадәр тапшырыла. Балалар исемлеге алфавит тәртибендә 

формалаша. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

 

                                                                 Мәгълүмат 
 

         гомуми белем бирү оешмасында укучы, теркәлгән һәм (яки) беркетелгән 

территориядә яшәүче 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балалар турында  

 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкче___________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М.У. 

 

Башкаручы:  

 

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 сентябренә кадәр бирелә. 

Балалар исемлеге алфавит тәртибендә туган елларда формалаша. 

«Махсус категория» графасын тутыру чыныктырылган ысул белән 

башкарыла:  

1- инвалид балалар;  

2 – чикләнгән сәламәтлек мөмкинлекләре;  

3 - ятим балалар;  

4 – ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар. 
 

 

 

 



 

5 нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

Мәгълүмат 

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче 6 яшьтән алып 18 яшькә 

кадәр булган, гаилә белеме һәм үз-үзеңә белем бирү рәвешендә гомуми белем 

алучы балалар турында 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкче___________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М.У. 

 

Башкаручы:  

  

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 сентябренә кадәр бирелә. 

Балалар исемлеге алфавит тәртибендә формалаша. 

«Махсус категория» графасын тутыру нигезле ысул белән башкарыла: 1-

инвалид балалар; 2 – сәламәтлек чикләнгән мөмкинлекләр; 3 – ятим балалар; 4-

ата – ана каравыннан мәхрүм калган балалар. 

 
 

 

 

 

 



 

 

6 нчы форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

Мәгълүмат 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясеннән 

читтәге белем бирү оешмаларында гомуми белем алучы 6 яшьтән 6 айга кадәр 

18 яшькә кадәрге балалар турында  

 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкче___________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М.У. 

 

Башкаручы:  

  

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 сентябренә кадәр бирелә. Балалар 

исемлеге алфавит тәртибендә формалаша. 

«Махсус категория» графасын тутыру нигезле ысул белән башкарыла: 1-

инвалид балалар; 2 – сәламәтлек чикләнгән мөмкинлекләр; 3 – ятим балалар; 4-

ата – ана каравыннан мәхрүм калган балалар. 

 

 

 

 



 

7нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  

 

 

Мәгълүмат 

беркетелгән территориядә теркәлгән һәм (яки) яшәүче һәм гомуми белем 

алмаган (шул исәптән 6 яшьтән алып 6 айга кадәр 8 яшькә кадәрге балалар) 6 

яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар турында белешмәләр (агымдагы елда беренче 

сыйныфка кабул ителергә тиешле балалар) 
 

(мәгълүмат бирүче мәктәпкәчә белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы Теркәлү 

адресы 

тулысынча 

Яшәү адресы Мәктәпкәчә 

белем бирү 

оешмасы 

Уку 

формасы 

Аерым 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Җитәкче___________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М.У. 

 

Башкаручы:  

 

 

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 сентябренә кадәр бирелә. Балалар 

исемлеге алфавит тәртибендә туган елларда формалаша. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

Мәгълүмат 

төп гомуми белем һәм урта гомуми белем бирү программаларын 

үзләштергән чыгарылыш сыйныф укучылары укуны дәвам итү турында  

 
(мәгълүмат бирүче гомуми белем бирү оешмасы исеме) 

 

№  Фамилия Исем Әтисенең 

исеме 

Туу датасы 

тулысынча 

Теркәлү 

адресы 

Яшәү 

адресы 

Укуы турында 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Җитәкче ____________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М. У. 

 

Башкаручы: 

 

Искәрмә: форма ел саен агымдагы елның 1 сентябреннән 20 сентябренә  кадәр 

бирелә. Балалар исемлеге 9 нчы сыйныфны тәмамлаучыларга аерым 

формалаша, ә 11 нче сыйныфны тәмамлаучыларга аерым һәм алфавит 

тәртибендә. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 нчы форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

 

 

Мәгълүмат 

гомуми белем бирү оешмасында җитди булмаган сәбәпләр аркасында 

дәресләрне системалы рәвештә калдыручы 6 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге 

балалар турында 

   

(мәгълүмат бирүче гомуми белем бирү оешмасы исеме) 

 
Балигъ булмаганнар 

категориясе  

№ 

п/п 

 

 

Фамилия 

 

Исем Отчество Туу датасы Калдырга

н 

дәресләр

 %  

 

Сәбәбе Укучы һәм 

гаилә белән 

эшне 

оештыру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Системалы рәвештә 10 

көнгә кадәр сәбәпләрсез 

дәресләр калдырган балалар  

        

  10 көннән артык нигезсез 

дәресләргә йөрмәүче 

балалар  

        

 

Җитәкче ____________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М. П. 

 

Башкаручы: 

 

 

Искәрмә: форма чирек тәмамлангач 5 эш көне дәвамында тапшырыла. Балалар 

исемлеге алфавит тәртибендә формалаша. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

10 нчы форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

 

 

Мәгълүмат  

гомуми белем бирү оешмасыннан вакытыннан алда чыгарылып төп гомуми 

белем алмаган балалар турында 

 

(мәгълүмат җибәргән гомуми белем бирү оешмасы исеме)о детях, не  

 

№ 

 

 

 

Фамилия 

 

Исе

м 

Отчество Туу 

датасы 

Чыгарыл

у датасы 

Сәбәбе Ризалык алынды   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Җитәкче ____________        ________________          _________________ 

                                (имза)           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М. У. 

 

Башкаручы: 

 

 

Искәрмә: форма чыгарылу турында күрсәтмә акт чыккан көннән соң 2 эш көне 

эчендә кичекмәстән тапшырыла. Балалар исемлеге алфавит тәртибендә 

формалаша. 

 

 
 



 

 
11нче форма  

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исәпкә алу 

тәртибе турында Нигезләмәгә  
 

 

Исемлекләр 

0 дән 7 летяшькәчә,  7 дән 18 яшькәчә өйдә белем алган балалар 

 

(исемлекләр бирүче авыл (шәһәр) җирлегенең башкарма комитеты исеме)  

 

№ 

п/п 

Фамилия Исем Отчество Туу датасы Класс Яшәү адресы Өйдә 

укытуга 

күчүнең 

сәбәбе 

1 2 3 4 5 6 7  

        
 

Җитәкче ____________        ________________          _________________ 

                                (имза           (Ф. И. О.)                                     (дата)  

М. У. 

 

Башкаручы: 

 

 

 

 

Искәрмә: форма мәгариф оешмасының рәсми соравы буенча, Excel 

электрон форматында һәм җитәкченең имзасы һәм мөһере белән беркетелгән 

кәгазь вариантта бирелә. Балалар исемлеге алфавит тәртибендә туган елларда 

формалаша. 

 
 


