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      14.03.2019                                                                       № 240 

     

“2019-2021 елларга Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районының сҽлҽтле 

балаларына һҽм аларның остазларына ярдҽм  

итҥ” муниципаль программасын раслау турында                                               
  

    Белем бирҥ оешмаларында сҽлҽтле балаларны ачыклау, аларга ярдҽм итҥ һҽм 

ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру, Кама Тамагы муниципаль районының балалар һҽм 

яшҥсмерлҽр арасында шҽхси потенциалын гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар тудыру, 

сҽлҽтле балалар белҽн эшлҽҥ ҿчен укытучыларны ҽзерлҽҥ буенча максатчан эш 

оештыру һҽм Россия Федерациясе Бюджет кодексының 179 маддҽсенҽ, 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында”гы Федераль законның 15, 17, 53 маддҽлҽренҽ туры 

китерҥ максатларында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

1. “2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының сҽлҽтле балаларына һҽм аларның остазларына ярдҽм кҥрсҽтҥ” 

муниципаль программасын расларга. 

 

 2. Ҽлеге Карарны  Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтларында, 

“Мҽгариф идарҽсе” МКУ һҽм Кама Тамагы муниципаль районының мҽгариф 

оешмалары тарафыннан “Интернет” мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

  

3. Ҽлеге Карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр 

буенча урынбасары Е. В. Сороковнина йҿклҽргҽ. 

 

  

Җитҽкче                                                                 Р. М. Заһидуллин 
 



  

2019 елның 14 мартындагы Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 240                         

номерлы Карарына1 номерлы кушымта 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“2019-2021 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАМА ТАМАГЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СҼЛҼТЛЕ БАЛАЛАРЫНА ҺҼМ АЛАРНЫҢ 

ОСТАЗЛАРЫНА ЯРДҼМ ИТҤ”  МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Муниципаль программаның паспорты 
 

Муниципаль 

программаның исеме              

  “2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының сҽлҽтле балаларына һҽм 

аларның остазларына ярдҽм итҥ” 

Муниципаль 

программаның 

җаваплы башкаручысы 

  ТР Кама Тамагы МР  “Мҽгариф идарҽсе” МКУ (алга 

таба-мҽгариф идарҽсе) 

Муниципаль 

программа 

чараларында 

катнашучылар 

 Мҽгариф идарҽсе, мҽгариф оешмалары 

 

Муниципаль 

программаның 

максаты                      

 Талантлы балаларны эзлҽҥ һҽм аларга ярдҽм итҥ буенча 

район системасының нҽтиҗҽле эшлҽве. 

Муниципаль 

программаның 

бурычлары 

 

 

 

 - талантлы балаларны кҥрсҽтҥ, аларга ярдҽм итҥ һҽм 

җҽмҽгатьчелеккҽ таныту ҿчен интеллектуаль, иҗади һҽм 

спорт олимпиадаларын, смотрларны, бҽйге һҽм 

ярышларны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ системасын ҥстерҥ; 

 

- балаларның интеллектуаль, техник, иҗади, спорт 

сҽлҽтлҽрен һҽм социаль активлыгын ҥстерҥ ҿчен мҽгариф 

оешмаларында ҿстҽмҽ белем бирҥ берлҽшмҽлҽре челтҽрен 

киңҽйтҥ;   

 

- иң сҽлҽтле һҽм сҽлҽтле укучыларны ачыклау, сҽлҽт һҽм 

талантларны ҥстерҥ, гомуми белем бирҥ оешмаларында 

шартлар тудыру буенча җитҽкчелҽр, укытучылар, 

психологлар, ҿстҽмҽ белем бирҥ педагогларының 

квалификациясен кҥтҽрҥ;  

 

- сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм аларга ярдҽм итҥ буенча 

мҽгариф оешмалары эшчҽнлеген даими методик яктан 

тҽэмин итҥ;  

 

- балаларның талантларын һҽм сҽлҽтлелеген, шул исҽптҽн 

матди ярдҽм чараларын тормышка ашыру юлы белҽн дҽ 

ҥстерҥ. 

       Муниципаль 

программаны гамҽлгҽ 

ашыру сроклары       

 

2019-2021 еллар  

 Муниципаль 

программаның 

максатчан 

кҥрсҽткечлҽре 

 - иҗат коллективларында укучыларның гомуми саныннан 

шҿгыльлҽнҥче укучылар ҿлеше; 

- мҽктҽп укучыларының гомуми саныннан талантлы 

балаларны ачыклау һҽм аларга ярдҽм итҥ буенча 



 

 

 

 

 

 

муниципаль һҽм республика чараларында катнашучы 

мҽктҽп укучылары ҿлеше; 

 

- укучылар ҥзидарҽсенең муниципаль һҽм республика 

органнары эшендҽ катнашучы мҽктҽп укучылары гомуми 

саныннан иҗтимагый ҽһҽмиятле проектларны эшлҽҥдҽ 

һҽм тормышка ашыруда катнашучы мҽктҽп укучылары 

ҿлеше; 

 

  - гомуми белем бирҥ оешмалары җитҽкчелҽре һҽм 

педагогик хезмҽткҽрлҽренең гомуми саныннан 

квалификация кҥтҽрҥ курсларын узган гомуми белем бирҥ 

оешмалары җитҽкчелҽре һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽре 

ҿлеше. 

Муниципаль 

программаны  

ресурслар белҽн 

тҽэмин итҥ 

 

 

 

2019 елдан 2021 елга кадҽр программаны гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле финанс чараларының гомуми кҥлҽме 900,0 

мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн еллар буенча да: 

2019 ел-300,0 мең сум; 

2020 ел-300,0 мең сум; 

2021 ел-300,0 мең сум. 

Финанслау кҥлҽме чираттагы финанс елына бюджетны 

раслаганда ҥзгҽрергҽ мҿмкин. 

Муниципаль  

программа тормышка 

ашыруның кҿтелгҽн 

соңгы нҽтиҗҽлҽре     

 

 - иҗат коллективларында шҿгыльлҽнҥче укучыларның 

гомуми саныннан укучыларның ҿлешен арттыру - 2018 

елда 42% тан 2021 елда 45% ка кадҽр; 

 

– сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм аларга ярдҽм итҥ буенча 

муниципаль һҽм республика чараларында катнашучы 

мҽктҽп укучылары ҿлешен арттыру - 2018 елда 27% тан 

2021 елда 30% ка кадҽр; 

 

- укучылар ҥзидарҽсенең муниципаль һҽм республика 

органнары эшендҽ катнашучы мҽктҽп укучыларының 

иҗтимагый ҽһҽмиятле проектлар эшлҽҥдҽ һҽм тормышка 

ашыруда 2018 елда 58% тан 61% ка кадҽр, 2021 елда-61% 

ка кадҽр арттыру;   

 

-гомуми белем бирҥ оешмалары җитҽкчелҽре һҽм 

педагогик хезмҽткҽрлҽренең гомуми саныннан 

квалификация кҥтҽрҥ курсларын узган гомуми белем бирҥ 

оешмалары җитҽкчелҽре һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽре 

ҿлешен арттыру - 2018 елда 31% тан 2021 елда 40% ка 

кадҽр; 



5. Муниципаль программа юнәлтелгән проблеманың 

характеристикасы 

 

        Хҽзерге вакытта заманча дҽҥлҽт сҽясҽтенең алдынгы бурычларына шҽхеснең 

интеллектуаль потенциалын нҽтиҗҽле файдалану кертелгҽн. Заманча җҽмгыять 

ҥсеше темпы дҽҥлҽт мҽгариф системасы алдына яңа бурычлар куя. Хҽзерге Россия 

җҽмгыятендҽ сҽяси, социаль, техник һҽм икътисадый процессларның ҥсеше 

талантлы балаларга ярдҽм итҥ һҽм аларны ҥстерҥ системасын булдыру зарурлыгын 

тудырды. 

 

“Безнең яңа мҽктҽп”  Президент инициативасы контекстында сҽлҽтле балалар 

белҽн эшлҽҥ иң мҿһим бҥлек дип ассызыкланган. Талантлы балалар белҽн эшлҽҥ 

системасының оптималь моделе булып талантлы мҽктҽп укучыларын ачыклау, 

шартлар тудыру һҽм ҥстерҥ мҿмкинлеге бирҽ торган кҥп катлы структура тора. 

 

       Югары интеллектуаль сҽлҽтле укучыларны эзлҽҥ һҽм аларга ярдҽм итҥ 

системасын ҥстерҥ, аларның иҗади һҽм тикшеренҥ эшчҽнлеген ҥстерҥ ҿчен 

оптималь шартлар тудыру, актив тормыш позициясе формалаштыру, һҿнҽри 

ҥзбилгелҽнҥ-мҽгариф ҿлкҽсендҽ ҿстенлекле юнҽлешлҽрнең берсе. 

  

 Сҽлҽтле балалар белҽн эшлҽҥне оештыру, кадрлар, норматив-хокукый, матди-

техник, стимуллаштыра торган, мҽгълҥмати, фҽнни-методик ресурсларга 

кагылышлы эш мҽктҽп, муниципаль, тҿбҽк дҽрҽҗҽсендҽ укучыларны ачыклауга, 

аларга ярдҽм итҥгҽ һҽм ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

 

 2010 елның 1 гыйнварына муниципаль берҽмлек системасында 26 мҽгариф 

оешмасы һҽм 2 ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениесе эшли.   

 

         Гомуми белем бирҥ оешмаларында 1426 бала белем ала. 

 

       Муниципаль мҽгариф системасы эшенең нҽтиҗҽлелегенең тҿп 

критерийларының берсе - укыту сыйфаты.  2018 елда “Укудагы аерым уңышлары 

ҿчен” медале белҽн районның 9 чыгарылыш укучысы бҥлҽклҽнде (“В. П. Муравьев 

исемендҽге Затон урта мҽктҽбеннҽн МОБУ - 4 кеше, Кама Тамагы урта 

мҽктҽбеннҽн – 4 кеше, Олы Кариле урта мҽктҽбеннҽн – 1 кеше. 

      

       Укучыларда иҗади сҽлҽтлҽрне ачыклау һҽм ҥстерҥ, фҽнни (фҽнни-тикшеренҥ) 

эшчҽнлеккҽ кызыксыну уяту, фҽнни белемнҽрне пропагандалау, сҽлҽтле затларны 

сайлап алу максатыннан бҿтенроссия һҽм республика мҽктҽп укучылары 

олимпиадаларының муниципаль этабы ҥткҽрелҽ.    

 

       2018-2019 уку елында олимпиаданың муниципаль этабында 3-11 сыйныф 

укучылары катнашты, җиңҥчелҽр арасында 85 укучы, призерлар – 181 укучы 

расланды. 

 



         2018 елда региональ этап нҽтиҗҽлҽре буенча 4 Бҿтенроссия олимпиадасы 

призеры бар (ОБЖ, физик культура, ҽдҽбият буенча, туган телле мҽктҽплҽр ҿчен 

татар ҽдҽбияты буенча республика олимпиадасыннан 1 призер, математика буенча 

“Олимпка юл” олимпиадасыннан 1 призер һҽм туган теле (рус булмаган) 

мҽктҽплҽре укучылары ҿчен рус теле буенча Халыкара олимпиаданнан 1 призер.  

 

        Укучыларның Бҿтенроссия олимпиадасының муниципаль һҽм тҿбҽк 

этапларында катнашуына анализ укучыларның интеллектуаль ресурслардан 

файдалануының җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавын кҥрсҽтҽ. 

  

2018 елгы дҽҥлҽт йомгаклау аттестациясендҽ 11 нче сыйныфны тҽмамлаучы 77, 

164 -   9 нчы сыйныф укучылары катнашты. 9 һҽм 11 сыйныф укучыларының 

100%ы да  аттестат алды.   

 

 Рус теле буенча уртача БДИ 71, 22 балл тҽшкил итҽ. Кама Тамагы урта 

мҽктҽбенең чыгарылыш сыйныф укучылары (укытучысы Вафина Х. Н.) югары 

нҽтиҗҽлҽр кҥрсҽттелҽр - урта балл - 81,44, Затон урта мҽктҽбе (укытучысы-

Җиһаншина В. С.-79,64 балл). Математика буенча уртача балл республика 

кҥрсҽткеченнҽн югарырак – 62,3 б. Иң югары нҽтиҗҽлҽргҽ Кама Тамагы татар урта 

мҽктҽбе (укытучысы Рафикова Р. К.) һҽм Кама Тамагы урта мҽктҽбе (укытучысы 

Миңнегалиева А. Ф.) иреште.  Гомумҽн алганда, имтихан нҽтиҗҽлҽре буенча, 

район 3 фҽн буенча республика кҥрсҽткечлҽреннҽн югарырак (математика, тарих, 

инглиз теле). Җҽмгыять белеме, химия һҽм биология буенча нҽтиҗҽлҽр тҥбҽн 

булып кала. 

 

 Сҽлҽтле балаларны һҽм яшьлҽрнең сҽлҽтен ҥстерҥ буенча стимуллы 

факторларның берсе булып реаль финанс ярдҽме тора. 2017 елдан олимпиада, 

бҽйгелҽр, фҽнни-гамҽли конференциялҽр җиңҥчелҽрен һҽм призерларын бҥлҽклҽҥ 

ҥткҽрелҽ. Ел саен 1 июньдҽ, Балаларны яклау кҿнендҽ “Талантлар парады” 

оештырыла, анда укучыларга һҽм аларның остазларына акчалата премиялҽр 

тапшырыла. 

 

Бу исҽ “2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының сҽлҽтле балаларына һҽм аларның остазларына ярдҽм итҥ” муниципаль 

программасын тормышка ашыруга ярдҽм итҽчҽк. 

 

Сҽлҽтле һҽм талантлы укучыларны ачыклау буенча чаралар ҥткҽрҥнең мҽктҽп, 

муниципаль берҽмлек дҽрҽҗҽсендҽ алга таба алып барылмыйча гына тҽртипсезлеге 

һҽм тҽртипсезлеге сҽлҽтле булуны, киң җҽмҽгатьчелек танылуын һҽм укучыларны 

иҗади һҽм югары технологияле ҿлкҽннҽр даирҽсендҽ уңышлы социальлҽштерҥне 

тҽэмин итҽ алмый. 

  Сҽлҽтле һҽм талантлы укучыларны ачыклау буенча чаралар ҥткҽрҥнең 

мҽктҽп, муниципаль берҽмлек дҽрҽҗҽсендҽ алга таба алып барылмыйча гына   

аерымлыгы һҽм системасызлыгы   сҽлҽтле булуны, киң җҽмҽгатьчелектҽ танылуны 



һҽм укучыларны иҗади һҽм югары технологияле ҿлкҽннҽр даирҽсендҽ уңышлы 

социальлҽштерҥне тҽэмин итҽ алмый.  

 

Сҽлҽтле балалар белҽн эшлҽҥ тҽҗрибҽсе камиллеккҽ һҽм ҥсешкҽ мохтаҗ.  

Заманча социаль-икътисадый шартлар “2019-2021 елларга Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының сҽлҽтле балаларына һҽм 

аларның остазларына ярдҽм итҥ” муниципаль программасын гамҽлгҽ ашыру 

кирҽклеген кҥрсҽтҽ.  Шуны да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк ки, сҽлҽтле һҽм талантлы 

балалар белҽн оештыру чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен максатчан чаралар кирҽк, 

алар белем бирҥ оешмасы кысаларында гына тҥгел, балаларга тҿбҽк 

конференциялҽренҽ, ярышларга, олимпиадаларга барырга, Татарстан 

Республикасы территориясендҽ генҽ тҥгел, аннан читтҽ дҽ уздырыла торган тҿрле 

профильле сменаларда катнашырга мҿмкинлек бирҽчҽк. 

 

3. Максат һәм бурычлар, максатчан күрсәткечләр, муниципаль 

программаны тормышка ашыру сроклары 

 

    Муниципаль программаның максаты: талантлы балаларны эзлҽҥ һҽм аларга 

ярдҽм итҥ буенча район системасының нҽтиҗҽле эшлҽве. 

 

Муниципаль программаның бурычлары: 

 

- талантлы балаларны кҥрсҽтҥ, аларга ярдҽм итҥ һҽм җҽмҽгатьчелеккҽ таныту 

ҿчен интеллектуаль, иҗади һҽм спорт олимпиадаларын, смотрларны, бҽйгелҽрне 

һҽм ярышларны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ системасын ҥстерҥ; 

 

- балаларның интеллектуаль, техник, иҗади, спорт сҽлҽтлҽрен һҽм социаль 

активлыгын ҥстерҥ ҿчен мҽгариф оешмаларында ҿстҽмҽ белем бирҥ берлҽшмҽлҽре 

челтҽрен киңҽйтҥ;   

 

- иң сҽлҽтле һҽм сҽлҽтле укучыларны ачыклау, сҽлҽт һҽм талантларны ҥстерҥ, 

гомуми белем бирҥ оешмаларында шартлар тудыру буенча җитҽкчелҽр, 

укытучылар, психологлар, ҿстҽмҽ белем бирҥ педагогларының квалификациясен 

кҥтҽрҥ;  

- сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм аларга ярдҽм итҥ буенча мҽгариф оешмалары 

эшчҽнлеген даими методик яктан тҽэмин итҥ;  

 

- балаларның талантларын һҽм сҽлҽтлелеген, шул исҽптҽн матди ярдҽм 

чараларын тормышка ашыру юлы белҽн дҽ ҥстерҥ. 

 

      

 

Муниципаль программаның максатларына ирешҥне һҽм бурычларын хҽл 

итҥне характерлый торган максатчан кҥрсҽткечлҽр: 

 



Максатчан кҥрсҽткечлҽрнең ҽһҽмияте 
 

 N   

т/б  

Максатчан кҥрсҽткеч исеме     Ҥз

г.

бе

р. 

        Максатчан кҥрсҽткечлҽрнең ҽһҽмияте 

Отчет 

елы 

2018    

 гамҽлдҽге  

программа

ларның 

беренче   

   елы   

2019 

 

гамҽлдҽге  

программа

ларның 

икенче   

   елы  

2020 

программа

ларның   

гамҽлдҽн 

чыгу елы     

  2021 

        2018-2020 елларга “Сҽлҽтле балалар” программасы 

1.1  Иҗади сҽнгать коллективларында 

катнашучы укучыларның гомуми 

саныннан укучылар ҿлеше. 

% 42% 43% 44% 45% 

1.2  Сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм 

аларга ярдҽм итҥ буенча муниципаль 

һҽм республика чараларында 

катнашучы мҽктҽп укучылары 

ҿлеше. 

% 

% 

27% 

 

 

28% 

 

29% 

 

30% 

 

1.3 Укучылар ҥзидарҽсенең муниципаль 

һҽм республика органнары эшендҽ 

катнашучы мҽктҽп укучыларының 

гомуми саныннан иҗтимагый 

ҽһҽмиятле проектларын эшлҽҥдҽ һҽм 

тормышка ашыруда катнашучы 

мҽктҽп укучылары ҿлеше. 

% 58% 

 

59% 60% 61% 

1.4 Гомуми белем бирҥ оешмалары 

җитҽкчелҽре һҽм педагогик 

хезмҽткҽрлҽренең гомуми саныннан 

квалификация кҥтҽрҥ курсларын 

узган гомуми белем бирҥ оешмалары 

җитҽкчелҽре һҽм педагогик 

хезмҽткҽрлҽре ҿлеше. 

% 31% 35% 38% 40% 

       

 

 Муниципаль программаны тормышка ашыру вакыты: 2019-2021 еллар. 

 

5. Программаны ресурслар белән тәэмин итү 

 

 

       Программаны финанслау җирле бюджет акчалары хисабына башкарыла. 

 

        2019 елдан 2021 елга кадҽрге чорда муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле финанс чараларының гомуми кҥлҽме 900,0 мең сум тҽшкил итҽ, шул 

исҽптҽн еллар буенча да: 

 

2019 ел - 300,0 мең сум; 

2020 ел - 300,0 мең сум; 

2021 ел - 300,0 мең сум. 



 

             Финанслау кҥлҽме чираттагы финанс елына бюджетны раслаганда 

ҥзгҽрергҽ мҿмкин. 
 

Ел  Финанслауның 

гомуми кҥлҽме 

(мең сум.) 

шул исҽптҽн: 

Ҿлкҽ 

бюджеты 

(мең сум.) 

Федераль 

бюджет  

(мең сум.) 

Җирле 

бюджет 

акчалары 

(мең сум.) 

Бюджеттан 

тыш чаралар 

(мең сум.) 

Барлыгы 

2019 – 

2021 

еллар 

шул 

исҽптҽн: 

900,0 - - 900,0 - 

2019 ел 300,0 300,0 300,0 300,0 - 

2020 ел 300,0 300,0 300,0 300,0 - 

2021 ел 300,0 300,0 300,0 300,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль программаны тормышка ашыруның җентекле план-графигы 

           
№ Атамасы  Җаваплы 

башкаручы 

(структур 

бҥлекчҽсе / 

Ф.И.О.) 

Чараны тормышка ашыруның 

кҿтелгҽн нҽтиҗҽсе 

Гамҽлгҽ ашыра 

башлау срогы 

Тормышка 

ашырылу 

вакыты 

(контроль 

вакыйга датасы) 

Ресурслар белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽме, 

мең сум. 

план 

чорының 

беренче елы 

2019ел. 

план 

чорының 

икенче елы 

2020 ел. 

план 

чорының 

ҿченче 

елы 

2021 ел. 

1 2 3 4 5 6 

7 

8 9 10 

“2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының сҽлҽтле балаларына һҽм аларның остазларына ярдҽм итҥ”  муниципаль программасы 

1.1 Муниципаль  

мҽгариф системасы 

укучыларының 

Бҿтенроссия фҽн 

олимпиадаларында, 

Форумнарда, 

Фестивальлҽрдҽ, 

бҽйгелҽрдҽ  

катнашуы. 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

Район мҽгариф оешмаларының 

олимпиада, Фестивальлҽр, 

Форумнарда җиңҥчелҽрне һҽм 

призерларны ҽзерлҽҥгҽ булган 

ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥ. 

2018 ел 

ноябрь 

31.12.2021 ел 

 

150,0 150,0 150,0 

1.2 Укучылар ҿчен 

укыту-тренировка 

җыеннарына юнҽлеш  

8-11 сыйныф 

укучылары 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

Региональ һҽм йомгаклау 

этапларында җиңҥчелҽрне һҽм 

призерларны бҥлҽклҽҥ 

2018 ел 

Октябрь-

ноябрь 

31.12.2021ел  

 

30,0 30,0 30,0 

1.3 Ҿлкҽн сыйныф 

укучыларының “Фҽн 

җилкҽннҽре” район 

фҽнни-гамҽли 

конференциясен 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ. 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

Югары сыйныф укучыларының иң 

яхшы фҽнни-тикшеренҥ эшлҽре 

нҽтиҗҽлҽрен тҽкъдим итҥ. 

2019 ел  

Декабрь 

31.12.2021ел  

 

5.0 5.0 5.0 

1.4 Кече яшьтҽге мҽктҽп 

укучылары ҿчен 

“Мин – тикшеренҥче”   

район фҽнни-

тикшеренҥ эшлҽрен 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ. 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

 Югары сыйныф укучыларының иң 

яхшы фҽнни-тикшеренҥ эшлҽре 

нҽтиҗҽлҽрен тҽкъдим итҥ. 

2019 ел 

Декабрь 

31.12.2021ел 

 
3.0 3.0 3.0 

1.5 “Елның иң яхшы 

укучысы” район 

бҽйгесен оештыру 

һҽм ҥткҽрҥ. 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

Районның иң яхшы укучыларын 

бҥлҽклҽҥ традицион бҽйгесе. 

2019 ел 

Март 

31.12.2021ел 

 

15.0 15.0 15.0 



МЭҤ 

1.6 “Искиткеч вожатый” 

район  бҽйгесен 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ. 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

МЭҤ 

Районның иң яхшы укучыларын 

бҥлҽклҽҥ традицион бҽйгесе. 

2019 ел 

Февраль  

31.12.2021ел 

 

10.0 10.0 10.0 

1.7 Сҽлҽтле балалар 

белҽн эшлҽҥ ҿчен 

мҽгариф 

оешмаларының 

җитҽкче һҽм 

педагогик 

хезмҽткҽрлҽренең 

квалификациясен 

кҥтҽрҥ. 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

Иң сҽлҽтле һҽм сҽлҽтле укучыларны 

ачыклау, аларның сҽлҽтлҽрен һҽм 

талантларын ҥстерҥ буенча район 

мҽгариф оешмалары белгечлҽренең 

квалификациясен кҥтҽрҥ. 

2019ел 

Ел буена 

31.12.2021ел 

  
37,0 

 

37,0 

 

37,0 

 

1.8. “Талантлар парады” 

муниципаль 

фестивален ҥткҽрҥ 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

мҽгариф 

оешмалары 

 14-18 яшьтҽге белем бирҥ 

оешмалары укучыларын һҽм аларның 

остазлары н   акчалата бҥлҽклҽҥ һҽм  

конкурс нигезендҽ сайлап алу 

ҥткҽрҥгҽ нҽтиҗҽ ясау 

2019 ел 

1 июнь 

01.07.2021ел 50,0 50,0 50,0 

  Программа  буенча 

барлыгы: 

   2019 ел   31.12.2021ел 300,0 300,0 300,0 

           

 

 

  

 



5. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру механизмы 

 

    Программаның җаваплы башкаручысы булып Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының “Мҽгариф идарҽсе” МКУ тора.        

 

Программаның җаваплы башкаручысы: 

 

1. Тиешле финанс елына муниципаль программа чараларын район 

бюджетына кертҥгҽ бюджет заявкаларын һҽм нигезлҽмҽсен тҿзи; 

 

2. Законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль программаны яки аның 

аерым чараларын гамҽлгҽ ашыру максатларында хуҗалык итҥче субъектлар 

белҽн дҽҥлҽт контрактларын тҿзи; 

 

3. Россия Федерациясе законнары һҽм тҿзелгҽн дҽҥлҽт контрактлары 

нигезендҽ килешҥ йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽмҽгҽн һҽм тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен 

санкциялҽр куллана; 

 

4. Муниципаль программаны тормышка ашыру һҽм финанслау белҽн бҽйле 

мҽсьҽлҽлҽр буенча фикер алышуда катнаша; 

 

5. Муниципаль программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽлелеген ел саен бҽялҽҥ 

һҽм мониторинг ҿчен максатчан индикаторларның планлы ҽһҽмиятен һҽм 

нҽтиҗҽлелек кҥрсҽткечлҽрен тҿзи һҽм ел саен билгели (корректлый) ; 

 

6. Ел саен тиешле финанс елына муниципаль программа чаралары исемлеген, 

муниципаль программаны гамҽлгҽ ашыру буенча тҽкъдимнҽрне ҽзерли, 

муниципаль программа чаралары буенча чыгымнарны тҽгаенли; 

 

7. Муниципаль программаны вакытында һҽм сыйфатлы гамҽлгҽ ашыруны 

тҽэмин итҥ, аны тормышка ашыруга бҥлеп бирелҽ торган акчаларны 

нҽтиҗҽле файдалану ҿчен җаваплы; 

 

8. Муниципаль программаны тормышка ашыру турында электрон рҽвештҽ 

мҽгълҥмат урнаштыруны оештыра; 

 

9. Законнарда билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

Муниципаль программаның җаваплы башкаручылары һҽм катнашучылар 

арасында оештыру һҽм идарҽ итҥ хезмҽттҽшлеге системасы аша гамҽлгҽ 

ашырыла: 

 

- сҽлҽтле һҽм талантлы балаларның мҽгълҥмати банкын булдыру һҽм эшлҽтҥ; 

 



- муниципаль программа бурычларын нҽтиҗҽле хҽл итҥне тҽэмин итҽ торган 

педагогик белем бирҥ белҽн идарҽ итҥнең оптималь структурасын булдыру; 

 

- муниципаль программа тематикасы буенча педагогик кадрларны ҽзерлҽҥ, 

яңадан ҽзерлҽҥ һҽм аларның квалификациясен кҥтҽрҥ буенча ҿзлексез 

педагогик белем бирҥ системасын камиллҽштерҥ; 

 

      Муниципаль программаны тормышка ашыру һҽм максатчан 

индикаторларның планлаштырылган кыйммҽтлҽренҽ һҽм муниципаль 

программаның нҽтиҗҽлелеге кҥрсҽткечлҽренҽ ирешҥне тҽэмин итҥ ҿчен 

муниципаль программа башкаручы җаваплы. 

 

6.  Муниципаль программаны тормышка ашыруның көтелгән 

соңгы нәтиҗәләре 
   
1. Иҗади сҽнгать коллективларында укучыларның гомуми саныннан иҗат 

коллективларында шҿгыльлҽнҥче  укучыларның ҿлешен арттыру - 2018 елда 

42% тан 2021 елда 45% ка кадҽр; 

2. Сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм аларга ярдҽм итҥ буенча муниципаль һҽм 

республика чараларында катнашучы укучылар ҿлешен арттыру - 2018 елда 

27% тан 2021 елда 30% ка кадҽр; 

3. Укучылар ҥзидарҽсенең муниципаль һҽм республика органнары эшендҽ 

катнашучы мҽктҽп укучыларының гомуми саныннан иҗтимагый ҽһҽмиятле 

социаль проектларын эшлҽҥдҽге һҽм тормышка ашырудагы ҿлешен арттыру - 

2018 елда 58% тан 61% ка кадҽр 2021 елда;   

 

4. Гомуми белем бирҥ оешмалары җитҽкчелҽре һҽм педагогик 

хезмҽткҽрлҽренең гомуми саныннан квалификация кҥтҽрҥ курсларын узган 

гомуми белем бирҥ оешмалары җитҽкчелҽре һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽре 

ҿлешен арттыру - 2018 елда 31% тан 2021 елда 40% ка кадҽр. 

 


