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муниципаль районы мәгариф 
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Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 
мәгариф хезмәткәрләренең 2016 елгы август киңәшмәсе резолюциясен 
үтәү, шәхесне бѳтен яктан үстерү ѳчен шартлар тудыру һәм балалар 
һәм яшьләр сәламәтлеген физик камилләштерү һәм ныгыту 
максатыннан    
 

«2019-2021 елларда Зеленодольск муниципаль районы мәгариф 
оешмаларында физик культураны һәм спортны үстерү» максатчан 
программасын расларга (кушымта). 
1. Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары 
җитәкчеләренә: 
- «2019-2021 елларда Зеленодольск муниципаль районы мәгариф 

оешмаларында физик культураны һәм спортны үстерү» муниципаль 
максатчан программасын гамәлгә ашыру буенча планны үстерү һәм 
2019 елның 15 мартына кадәр срокта ТР ЯҮМР Башкарма комитеты 
мәгариф идарәсенә тәкъдим итәргә; 

- «2019-2021 елларда Зеленодольск муниципаль районы мәгариф 
оешмаларында физик культураны һәм спортны үстерү» муниципаль 
максатчан программасын гамәлгә ашыру ѳчен ата-аналар 
җәмәгатьчелеген җәлеп итеп шартлар булдырырга; 

3. Әлеге карар үтәлешен контрольгә алуны Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитеты мәгариф идарәсе җитәкчесе- 
җитәкче урынбасары Р.В. Афанасьевага йѳкләргә. 

 
 
Җитәкче                                                                       Д.А. Сапожников  



 Зеленодольск муниципаль 
 районы Башкарма комитетының  

                                                                                    2019 елның 28 февралендәге 
                                                                                                03-05-262нче боерыгына                                                                                                                          

                                                                                     кушымта 

 
 
  

«2019-2021 елларда  
 Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмаларында физик 

культураны һәм спортны үстерү» Муниципаль максатчан программа  
 
 
 

 
I.  Программаның паспорты 

 

1.Программа- 
ның исеме 

«2019-2021 елларда Зеленодольск муниципаль районы 
мәгариф оешмаларында физик культураны һәм спортны 
үстерү» муниципаль максатчан программа (алда - Программа).  

2.   Программа 
эшләү ѳчен 
нигезләмәләр 

Федераль законнар: 2003 елның 6 октябрендәге  «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» №131-ФЗ, 2007 елның 4 декабрендәге  
«Россия Федерациясендә физик культура һәм спорт турында» 
№329-ФЗ,   Зеленодольск муниципаль берәмлеге Уставы. 

3. Программа 
заказчысы 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты. 

4.Программаны 
эшләүче 

 Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының. 
Мәгариф идарәсе 

5.Программа- 
ның тѳп 
чараларын 
үтәүчеләр 

ТР ЯҮМР БКның мәгариф идарәсе, яшьләр һәм спорт эшләре 
идарәсе. 

6.Программа-
ның максаты 

Шәхесне бѳтен яктан үстерү,  физкультура-сәламәтләндерү һәм 
спорт эшчәнлеге процессында район халкын физик 
камилләштерү һәм сәламәтлеген ныгыту ѳчен шартлар тудыру.  

7.Программа- 
ның 
бурычлары 

- Физик культура һәм спорт ѳлкәсендә сыйфатлы пропаганда 
технологияләрен үзләштерү һәм социаль реклама юлы белән 
физик камилләшүгә ихтыяҗны булдыру, физик культура һәм 
спортны популярлаштыру;  
- халыкның социаль-демографик тѳркеменең уку, хезмәт һәм 
ялы режимына физик культураны һәм спортны кертү;  
- район халкына күрсәтелә торган физкультура-сәламәтләндерү 
һәм спорт хезмәтләре сыйфатын арттыруны һәм уңайлылыгын 
тәэмин итү;  
- спорт резервын әзерләү системасын камилләштерү, тѳрле 
дәрәҗәдәге ярышларда уңышлы чыгыш ясау ѳчен югары 
квалификацияле спортчыларның әзерлек дәрәҗәсен күтәрү;  
- район физик культурасы һәм спорты ѳлкәсендә идарә 
сыйфатын арттыру һәм икътисади механизмнарны 



камилләштерү 
- район физик культурасы һәм спорты ѳлкәсендә кадрлар һәм 
методика белән тәэмин итүне камилләштерү.  

8. 
Программаның 
максатчан 
индикаторлары 

- районда физик культура һәм спорт белән системалы 
шөгыльләнгән халыкның чагыштырма авырлыгы; 
- район спорт-массакүләм чаралары уздыру; 
- район спорт-массакүләм чараларында катнашуга халыкны 
җәлеп итү; 
- балаларны һәм яшүсмерләрне спорт секцияләренә һәм   
физкультура–сәламәтләндерү юнәлешендәге төркемнәргә 
җәлеп итү.  

9. Гамәлгә 
ашыруның 
сроклары һәм 
этаплары 

2019-2021 елларда Программаны гамәлгә ашыру.  

10. 
Программаның 
төп 
чараларының 
исемлеге 

1. Норматив-хокук базасын эшләү. 
2. Кадрлар белән эшләү чаралары. 
3. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеләре, мәктәпләр, 
өстәмә белем бирү учреждениеләре белән эшләү. 
4. Матди базаны ныгыту. 
5. «Хезмәткә һәм оборонага әзер» (ГТО) Комплекслы  тест ясау 
үзәген төзү. 
6. Мәгариф оешмаларының спорт мәйданнарын төзекләндерү 
буенча чаралар. 

11.Программа-
ны финанслау 
күләме һәм 
чыганаклары 

1. Район бюджеты. Программаны Зеленодольск муниципаль 
районы бюджетыннан финанслау күләме.  
Программада каралган Зеленодольск муниципаль районы 
бюджетыннан финанслау күләме юнәлеш характерында булуы 
сәбәпле Зеленодольск муниципаль районы бюджетын ясаганда 
һәм раслаганда ел саен корректировкалау. 

12. 
Программаны 
гамәлгә 
ашыруның 
көтелгән 
нәтиҗәләре 

Программаны гамәлгә ашыру мөмкинлек бирәчәк (2021 елга):  
- район халкының физик сәламәтлеге торышын яхшырту, 
сәламәт яшәү рәвешен булдыру;  
- районда физик культура һәм спорт өлкәсендә норматив-
хокукый, оештыру, информацион, кадрлар, методик һәм матди 
техник дәрәҗәсен арттыру;  
- физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче район 
халкы өлешен күтәрү. 

 
II. Программаны хәл итүгә юнәлтелгән проблема характеристикасы   

Физик культура һәм спорт үсеше программасы физик культура һәм спорт өлкәсендә 
район сәясәтенең оештыру нигезе булып тора.  Физик культураны һәм спортны 

үстерү – кеше хәрәкәте эшчәнлеге культурасының бердәм эшчәнлеге нигезен төзү, 
тану һәм үзләштерүгә юнәлтелгән объектив тарихи процесс ул. 

Физик культура һәм спорт үсеше турында кайгырту – кешеләрнең 
мөмкинлекләрен ачыклау өчен киңлек ачучы кыйммәтләр һәм нормалар, 
кешелекле идеалларны  тормышка ашыруны тәэмин иткән дәүләтнең 
социаль сәясәте, мәнфәгатьләрне һәм ихтыяҗларны  канәгатьләндерү, 
кеше факторын активлаштыру ул. 



Зеленодольск муниципаль районында физик культураны һәм 
спортны үстерү белән ТР ЯҮМР БКның яшьләр эшләре һәм спорт 
идарәсе, балалар бакчаларыннан, мәктәпләрдән һәм халыктан башлап, 
барлык дәрәҗәләрдә эшне планлаштырган һәм оештырган  ТР ЯҮМР 
БКның мәгариф идарәсе шѳгыльләнә. 

Хәзерге вакытта тиз арада хәл итүне таләп иткән физик культура һәм спорт 
үсешенә тәэсир иткән проблемалар бар, болар: 

• халыкны физик культура һәм спорт белән даими шѳгыльләнүләргә җитәрлек 
дәрәҗәдә җәлеп итмәү; 

• физик культура һәм спортның матди базасының һәм инфраструктурасының 
массакүләм спорт үсеше бурычларына туры килмәве, шулай ук аларның мораль һәм   
физик тузуы; 

• профессиональ тренер кадрлары санының җитмәве; 
• физик культура, спорт, сәламәт яшәү рәвеше белән шѳгыльләнү турында  

тиешле дәрәҗәдә пропаганда алып бармау.  
«2019-2021 елларда Зеленодольск муниципаль районында физик культураны 

һәм спортны үстерү» максатчан программасын үстерү бу проблемаларның күп 
ѳлешен хәл итәргә мѳмкинлек бирәчәк.  
 

III. Программаның бурычлары һәм максатлары 
 Программаның максаты физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт эшчәнлеге 

процессында район халкын физик камилләштерү һәм сәламәтлеген ныгыту, шәхесне 
бѳтен яктан үстерү ѳчен шартлар тудыру тора. 

Бу максатка ирешү ѳчен түбәндәге тѳп бурычлар үтәлергә тиеш: 
- физик культура һәм спорт ѳлкәсендә сыйфатлы технологияләрне 

пропагандалау һәм социаль реклама юлы белән физик камилләшүгә ихтыяҗ 
булдыру, физик культура һәм спортны популярлаштыру;  

- физик культура һәм спортны халыкның тѳрле социаль-демографик 
тѳркемнәренең уку, хезмәт һәм ял режимына кертү;  

- район халкы арасында гаилә спорты белән шѳгыльләнүләренә юнәлтелгән 
чараларны кертеп, балалар һәм яшьләр берләшмәләрен җәлеп итеп, ГТО 
комплексларын популярлаштыру һәм алга җибәрү; 

- район халкына күрсәтелгән физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт 
хезмәтләренең уңайлылыгын һәм сыйфатын арттыруны тәэмин итү;  

- тѳрле дәрәҗәдәге ярышларда уңышлы чыгыш ясау ѳчен югары 
квалификацияле спортчылар әзерләү дәрәҗәсен күтәрү, спорт резервын әзерләү 
системасын камилләштерү;  

- район физик культурасы һәм спорты ѳлкәсендә идарә итү сыйфатын арттыру 
һәм  икътисади механизмнарны камилләштерү;  

- район физик культура һәм спорт ѳлкәсен кадрлар һәм методика 
белән тәэмин итүне камилләштерү. 
 

IV.  Программаның максатчан индикаторлары 
Программаның тѳп максатчан индикаторлары һәм аның гамәлгә ашырылуы 

сыйфатын бәяләгән күрсәткечләре таблицада бирелгән. 

Максатчан индикатор  2019 г.  2020 г.  2021 г.  

Физик культура һәм спорт белән системалы 
шѳгыльләнүче халыкның чагыштырма авырлыгы  
(%)  

55 60 65 

Район ярышларында катнашуга җәлеп итү 30 35 40 



(кеше, катнашучылар) 

Спорт юнәлешендәге махсус учреждениеләр 
дәресләренә балаларны һәм яшүсмерләрне 
җәлеп итү (кеше, катнашучы) 

25 30 35 

 Программа чаралары физик культура һәм спорт белән даими 
шѳгыльләнүчеләр санын арттыруга юнәлтелгән, һәм бу бюджет чыгымнары арту һәм 
шулай ук физик культура һәм спортка физик һәм юридик затларның чыгымнары арту 
исәбенә чыгымнар артуга китерәчәк (спорт киемнәрен, инвентарь, җиһазлар һәм 
башкалар сатып алу).  

 
V. Программа чаралары планы 

 Программаны гамәлгә ашыру максатыннан тѳп чаралар комплексын  
башкарырга кирәк булачак. Программаның чаралар планы әлеге 
Программаның 1нче кушымтасы булып тора. 

 
VI. Программаны ресурс тәэмин итүе 

Программаның финанслау чыганагы булып Зеленодольск муниципаль районы 
бюджет акчасы тора. 

Программаны финанслау күләме юнәлешле характер йѳртә һәм Зеленодольск 
муниципаль районы бюджеты ясалганда һәм расланганда ел саен 
корректировкалана.   

 
Программа чараларына чыгымнар таблицада күрсәтелгән:  

 Программаның гамәлгә 
ашырылу еллары 

Финанслану күләме (мең 
сум) 

Финанслану чыганагы 
(мең сум) 

2019 Агымдагы финанслау Җирле бюджет 
Бюджеттан тыш акча 

2020 Агымдагы финанслау Җирле бюджет 
Бюджеттан тыш акча 

2021 Агымдагы финанслау Җирле бюджет, 
Бюджеттан тыш акча  

 
VII. Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

Программаны гамәлгә ашыру механизмы түбәндәге принципларга 
нигезләнә: 

- физик культура һәм спорт үсеше буенча барлык структураларның   
максатка юнәлешле, координацияләнгән эшчәнлеге системалы-оештыру 
карашка бәйле; 

- сәламәт яшәү рәвешен булдыруга адреслы карашта халыкның 
яшь, социаль, профессиональ һәм башка тѳркемнәрен исәпкә алып, 
физкультура эшенең тѳрле формаларын һәм ысулларын куллану; 

Программаның заказчысы – Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты - Зеленодольск муниципаль районы бюджетында  
финанс елына  каралган чаралар планына ярашлы рәвештә һәм  акчасы 
кысасында Программаны гамәлгә ашыруны тәэмин итә. 

Заказчы Программаның тѳп башкаручылары эшчәнлеген оештыра 
һәм координацияли, социаль-икътисади торышны исәпкә алып, 



Программа чараларын ачыклау буенча тәкъдимнәрне тиешле тәртиптә 
кертә, бюджет акчасын максатка юнәлешле тотуны контрольдә тота. 

Ел саен Программа заказчысы бүлеп бирелгән финанс акчаларын 
исәпкә алып, максатчан күрсәткечләрне һәм программа чараларын 
ачыклый. Ачыкланган күрсәткечләр буенча дәрәҗәсенә карап чараларга 
ранжировка ясый. 

  
VIII. Программага идарә итү  

Программага идарә физкультура һәм спорт үсеше процессына тәэсир итүне 
тәэмин итү максатыннан, Программа башкаручылары эш ысулын камилләштерүгә 
нигезләнә һәм үзенә Программаны гамәлгә ашыру буенча чаралар комплексын 
кертә. 

Программа заказчысы: 
1) Программа максатына ирешү һәм бурычларны хәл итү, максатчан 

индикаторлар һәм сыйфатлылык күрсәткечләренә ирешү ѳчен  
җаваплылык йѳртә; 

2) Зеленодольск муниципаль районы бюджетында  финанс елына 
һәм планлы чорга  каралган чаралар планына ярашлы рәвештә һәм  
акчасы кысасында Программаны гамәлгә ашыруны тәэмин итә; 

3) Программа чараларын гамәлгә ашыру ѳчен бюджеттан тыш чыганакларны  
җәлеп итү буенча чаралар эшли. 

 

IX. Программаны гамәлгә ашыруга контроль 
Программаны гамәлгә ашыруны Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 

комитеты контрольгә ала. 

 
X. Программа сыйфатын бәяләү методикасы 

Программа сыйфатын бәяләү методикасына физкультура  
хәрәкәтенең максатка юнәлешле булуын, аның системалылыгын, 
эчтәлеген һәм оештыручан характерын, ысулларының фәнни 
нигезлелеген, физик культура һәм спорт ѳлкәсендә заман 
технологияләренең кулланылуын, Зеленодольск районы 
территориясендә физкультура коллективларын җәлеп ителү киңлеген 
керткән сан һәм сыйфат параметрларын билгеләү керә. 
Программаны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге  Зеленодольск районы 
территориясендә яшәүче Россия Федерациясе гражданнарының физик 
культура һәм  спорт белән кѳндәлек шѳгыльләнүгә, аларның җәмәгать 
һәм шәхси мәнфәгатьләрен аралаштырырга әзер торуларына карап 
билгеләнә һәм шулай ук Программа башкаручылары эшчәнлегенең 
нәтиҗәләре  һәм тѳп юнәлешләре анализында чагылыш таба. 

Программаны гамәлгә ашыруның соңгы нәтиҗәсе булып тора: 
- Зеленодольск районында физик культура һәм спорт белән 

шѳгыльләнүчеләр саны артуның уңай динамикасы; 
- физик культура һәм  спорт белән шѳгыльләнү ѳчен уңайлы 

шартлар булдыру. 
 



XI. Программаны гамәлгә ашыруның социаль, икътисади,  бюджет 
сыйфатлылыгын бәяләү 

Программаның тѳп положениеләрен конкрет чаралар кысасында 
гамәлгә ашыру   физкультура – массакүләм һәм сәламәтләндерү 
үсешендә кайбер проблемаларны хәл итәргә мѳмкинлек бирәчәк. 
Балалар-яшүсмерләр спортын үстерү ярдәмендә тѳрле дәрәҗәдәге 
ярышларда спортчыларның уңышлы чыгышы ѳчен югары 
квалификацияле спортчылар әзерлеге дәрәҗәсен арттыра. 

Программаны гамәлгә ашыру  нәтиҗәсендә кѳтелә: 
- Зеленодольск районында физик культура һәм спортны киләчәктә үстерү ѳчен 

кирәкле  хокукый, оештыру һәм финанс шартлары тудыру; 
- матди – спорт базасын ныгыту; 
- республика ярышларында район спортчыларының чыгышлары нәтиҗәсен 

яхшырту  ѳчен спорт резервы әзерлеге сыйфатын яхшырту; 
- спорт – массакүләм чараларда катнашучылар санын арттыру; 
-  «Хезмәт һәм оборонага әзер» (ГТО) Комплексына тест ясау Центын тѳзү; 
- мәгариф оешмаларының спорт мәйданчыкларын яңарту. 
Программаның мѳһим социаль – икътисади нәтиҗәсе булып  физик культура 

һәм  спорт белән шѳгыльләнүчеләр саны арту тора, һәм ул нәтиҗәдә район 
халкының сәламәтлеген ныгытуга китерәчәк. 

 
 



Программаның чаралар планы  
1. Норматив – хокук  базасын эшләү 

 
Чараның исеме Финанслау 

чыганагы  
Финанслау күләме 

(мең сум, агымдагы ел бәясендә) 
 
  
  

Җаваплы  Кѳтелгән нәтиҗә 
 

Гамәлгә 
ашыру ае (ел 

саен) 

2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Район хакимияте карары белән 
расланган положениеләр: 
- мәктәпкәчә яшьтәге балалар 
учреждениеләре арасында 
комплекслы Спартакиада уздыру; 
- тѳп һәм урта мәктәплә арасында 
Спартакиада уздыру 

Финанслау таләп 
ителми 

октябрь - - - ТР ЯҮМР БК МИ  Спорт чараларында  
катнашучы халык, 
спорт чаралары  саны 
арту 

2. Укучыларның республика 
уеннары һәм президент 
ярышлары нәтиҗәләре буенча 
спортчыларны, тренерларны, 
оештыручыларны бүләкләү 
турында ТР ЯҮМР БКның 
боерыгын раслау    

Финанслау таләп 
ителми 

октябрь - - - ТР ЯҮМР БК 
 

Спортчыларны матди 
һәм мораль яклау  

2. Кадрлар белән эшләү чаралары 
 

1. Спорт тѳрләре буенча 
тренерларны, физик тәрбия 
укытучыларын квалификация 
күтәрү курсларына җибәрү  

Агымдагы  
финанслау 

Ел 
дәвамында 

- - - ТР ЯҮМР БК Белгечләрнең 
квалификациясен 
күтәрү 

2. Укучыларны физик тәрбияләү 
буенча   медико – педагогик  
комиссия эшен оештыру 

Финанслау таләп 
ителми 

Ел 
дәвамында 

- - -  «Зеленодольск 
ҮРД» ГАУЗ  

Укучылар 
сәламәтлегенә 
медицина контроле 
оештыру 

3.Квалификацион категория бирү 
ѳчен физик культура һәм спорт 
буенча педагогоия кадрларын 
аттестацияләү  

Финанслау таләп 
ителми 

Ел 
дәвамында 

- - - ТР ЯҮМР БК МУ Белгечләрнең 
квалификациясен 
күтәрү 



4. Исем бирүгә физик культура 
һәм спорт буенча педагогия 
хезмәтләрен бүләкләүгә тәкъдим 
итү ѳчен документлар әзерләү 

Финанслау таләп 
ителми 

Ел 
дәвамында 

- - - ТР ЯҮМР БК  Физик  культура һәм  
спорт хезмәткәрләрен 
матди яклау 

5. Физик культура һәм  спорт 
буенча Совет эшен оештыру  

Финанслау таләп 
ителми 

Ел 
дәвамында 

- - - ТР ЯҮМР МИ Физик  культура һәм  
спорт хезмәткәрләрен 
матди яклау 

3. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеләре, мәктәпләр, физкультура коллективлары эше буенча чаралар 
 

1. «Кросс нации» Бәтенроссия 
акциясендә катнашу 

Агымдагы  
финанслау 

сентябрь - - - ТР ЯҮМР БК Укучыларның физик 
үсеше 

2.  ОО 5-8нче сыйныфлар 
арасында туризм буенча 
муниципаль ярышлар 

Агымдагы  
финанслау 

сентябрь - - - ТР ЯҮМР БК 
МИ, ТР ЯҮМР 
БК УДМС 

Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

3. ТР ЯҮМР мәгариф 
хезмәткәрләре Спартакиадасын 
оештыру һәм уздыру 

Агымдагы  
финанслау 

сентябрь-
октябрь 

- - - ТР ЯҮМР БК Педагогларның спорт 
осталыгын арттыру 

4. ОО 5-11нче сыйныф 
укучылары ѳчен «КЭС- 
Баскет»ШБЛ Бѳтенроссия 
ярышларының муниципаль этабы 

Агымдагы 
финанслау 

сентябрь-
октябрь 

- - -  ТР ЯҮМР БК 
МИ  

Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

5. ОО 5-6нчы сыйныфлар 
арасында футбол буенча 
муниципаль ярышлар (кызлар) 

Агымдагы 
финанслау 

октябрь - - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

6.  «Хезмәткә һәм оборонага 
әзер» (ГТО) Бѳтенроссия 
физкультура-сәламәтләндерү 
Комплексы кәзге фестивале 

Агымдагы  
финанслау 

октябрь 
ноябрь 

- - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

7. «Всеобуч по плаванию» 
проектын гамәлгә ашыру 

Агымдагы 
финанслау 

Ел 
дәвамында 

- - - ТР ЯҮМР БК 
МИ, ТР ЯҮМР 
БК УДМС 

Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

8. 6-7нче сыйныфлар ѳчен ѳч 
тѳрле ярыш буенча муниципаль 
ярышлар (ОФП) 

Агымдагы  
финанслау 

ноябрь - - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның физик 
үсеше 

9. ОО 5-11нче сыйныфлар ѳчен 
физик культура буенча 
Бѳтенроссия олимпиадасының 

Агымдагы  
финанслау 

ноябрь-
декабрь 

- - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру  



муниципаль этабы 

10. Укучылар ѳчен шашка буенча 
муниципаль ярышлар  

Агымдагы  
финанслау 

декабрь - - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

11. Укучылар ѳчен шахмат 
буенча муниципаль ярышлар  

Агымдагы 
финанслау 

декабрь - - - ТР ЯҮМР БК 
МИ, ТР ЯҮМР 
БК УДМС 

Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

12.  ГТО Бѳтенроссия 
комплексының кышкы фестивале 

Агымдагы  
финанслау 

декабрь-
февраль 

- - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

13. ОО  5-11нче сыйныфлар ѳчен 
физик культура буенча 
Бѳтенроссия олимпиадасының 
республика этабы 

Агымдагы 
финанслау 

январь - - - ТР ЯҮМР БК МИ  Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру  

14. ОО 6-9нче сыйныфлар ѳчен 
Шорт-трек буенча муниципаль 
ярышлар 

Агымдагы  
финанслаулар 

январь-
февраль 

- -  ТР ЯҮМР БК 
МИ, ТР ЯҮМР 
БК УДМС 

Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру  

15. ОО  5-11нче сыйныфлар ѳчен 
чаңгы узышлары буенча 
муниципаль ярышлар  

Агымдагы  
финанслаулар 

январь-
март 

- - - ТР ЯҮМР БК 
МИ, ТР ЯҮМР 
БК УДМС 

Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру  

16.  «Россия чаңгысы» 
Бѳтенроссия акциясе 

Агымдагы  
финанслаулар 

февраль - - - ТР ЯҮМР БК Укучыларның физик 
үсеше 

17. «Президент уеннары», 
«Президент спорт 
ярышлары»муниципаль этабы  

Агымдагы  
финанслаулар 

февраль-
апрель 

- - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 

18. ОО 5-11нче сыйныфлар ѳчен 
баскетбол буенча муниципаль 
ярышлар  

Агымдагы  
финанслаулар 

февраль - - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның физик 
үсеше 

19. ОО 1-4нче сыйныфлар ѳчен  
«Күңелле стартлар» муниципаль 
ярышлар  

Агымдагы  
финанслаулар 

февраль - - - ТР ЯҮМР БК МИ  Укучыларның физик 
үсеше 

20. ОО  5-11нче сыйныфлар ѳчен 
волейбол буенча муниципаль 
ярышлар  

Агымдагы  
финанслаулар 

март - - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның физик 
үсеше 

21. ОО 5-9нче сыйныфлар ѳчен 
ѳстәл теннисы буенча 
муниципаль ярышлар 

Агымдагы  
финанслаулар 

март - - - ТР ЯҮМР БК МИ Укучыларның физик 
үсеше 

22.  ГТО Бѳтенроссия 
комплексының язгы фестивале  

Агымдагы 
финанслаулар 

март-май - - - ТР ЯҮМП БК МИ  Укучыларның спорт 
осталыгын арттыру 



23. Гомуми физик әзерлек буенча 
балалар бакчалары 
спартакиадасы 

Агымдагы 
финанслулар 

апрель - - - ТР ЯҮМР БК МИ Кече яшьтән физик 
культурага һәм 
спортка мәхәббәт уяту 

24. ОО 1-8нче сыйныфлар ѳчен 
футбол буенча  «Күн туп» 
муниципаль ярышлар 

Агымдагы  
финанслаулар 

май - - - ТР ЯҮМР БК 
УДМС 

Укучыларның физик 
үсеше 

25. ОО 6-11нче сыйныф 
укучыларының Җиңү кѳненә 
багышланган муниципаль 
эстафета 

Агымдагы  
финанслаулар 

май - - - ТР ЯҮМР БК 
УДМС 

Укучыларның  физик 
үсеше 

4. Матди базаны  ныгыту ѳлкәсендә чаралар 
 

1. Физкультура укытучылары, 
тренер-укытучылар ѳчен укыту-
методик пособиеләр сатып алу  

Методик 
журналларга язылу 

Ел 
дәвамында 

- - - ТР ЯҮМР БК МИ, 
ТР ЯҮМР БК 
УДМС 
 

Укыту-тәрбия 
процессы ѳчен фәнни-
методик ярдәм 

2. Республика ярышларында 
катнашучылар ѳчен спорт 
формасын сатып алу 
- волейбочылар ѳчен; 
- баскетболчылар ѳчен; 
- чаңгычылар ѳчен; 
- җмңел атлетлар ѳчен. 

Районның җыелма 
командалары ѳчен 
парад формасы тегү 

Ел 
дәва
мын
да 

- - - ТР ЯҮМР БК МИ, 
ТР ЯҮМР БК 
УДМС  
 

 

 
Искәрмә: 
ТР ЯҮМР  – Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы; 
ТР ЯҮМР БК МИ – Татарстан Республикасы  Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты Мәгариф 
идарәсе; 
ТР ЯҮМР БК УДМС  – Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
Мәгариф идарәсенең яшьләр эшләре һәм спорт буенча  идарәсе 
 


