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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

    «28»  03   2019 ел                                                                                                          № 66 

 

 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 7 сентябрендәге 270 номерлы карары белән 

расланган «Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Балаларга өстәмә белем 

бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениеләре 

уставларына үзгәрешләр кертү турында " 2012 елның 

24 декабрендәге 307 номерлы карары белән расланган, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

 " Азнакай балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет  

өстәмә белем бирү учреждениесе уставына үзгәреш кертү 

 турында 

 

Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә мәгариф 

турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273 - ФЗ номерлы федераль закон нигезендә 

карар бирәм: 

1. . Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балаларга өстәмә 

белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениеләре уставларына үзгәрешләр 

кертү турында» 2012 елның 24 декабрендәге 307 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында «2016 елның 7 сентябрендәге 270 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай балалар сәнгать мәктәбе» 

муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе уставына түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә: 

 

-  Уставның «Мәктәп белән идарә итү» 4 Бүлеген  яңа  редакциядә бәян итәргә: 

«                                          4. МӘКТӘП БЕЛӘН ИДАРӘ ИТҮ 

 

4.1. Гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы мәктәп һәм 

органның мөнәсәбәтләре гамәлдәге законнар һәм әлеге устав белән җайга салына. 

4.2.  Гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы орган 

компетенциясенә керә: 

-   билгеләнгән тәртиптә мәктәп уставын раслау, Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү; 
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- билгеләнгән тәртиптә мәктәпкә муниципаль биремне Формалаштыру һәм раслау, 

муниципаль биремнең үтәлешен финанслар белән тәэмин итү, муниципаль биремнең 

үтәлешен контрольдә тоту; 

- мәктәп җитәкчесенең мәктәп филиалларын төзү һәм бетерү, аның вәкиллекләрен 

ачу һәм ябу турындагы тәкъдимнәрен карау һәм хуплау; 

- тапшыру актын яки бүлү балансын раслау; 

- ликвидация комиссиясе билгеләнеше һәм арадаш ликвидация һәм ликвидация 

балансларын раслау; 

- файдаланылмый торган мөлкәтне алу; 

- мәктәп директорын эшкә кабул итү һәм билгеләнгән тәртиптә эштән азат итү; 

- хезмәт хакын билгеләү, мәктәп директорына хезмәт хакын стимуллаштыру һәм 

компенсация түләүләрен раслау; 

-мәктәпнең финанс-хуҗалык эшчәнлеген планлаштыруның башлангыч 

мәгълүматларын, шул исәптән укучылар контингентының контроль санын билгеләү 

(муниципаль биремнәр кысаларында Азнакай муниципаль районы бюджеты акчасы 

хисабына финанслана торган укучылар урыннары); 

- мәктәптән аның эшчәнлеге турында мәгълүмат алу, финанс-хуҗалык эшчәнлеге 

планы үтәлеше турындагы хисапларны карау; 

- мәктәп эшчәнлегенең әлеге Уставка туры килүен контрольдә тотуны гамәлгә 

ашыру; 

- Россия Федерациясе законнары һәм әлеге Устав нигезендә мәктәпне үзгәртеп 

кору һәм бетерү; 

- гамәлгә куючы Россия Федерациясе законнары, Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары, Азнакай муниципаль 

районының норматив хокукый актлары, әлеге устав белән каралган башка вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыра ала. 

4.3 Мәктәп белән турыдан-туры идарә итүне узган Тиешле аттестацияне Директор 

башкара. 

4.4. Мәктәп директоры-мәктәп идарәсенең бердәнбер башкарма органы. Директор 

гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы орган тарафыннан 

вазыйфага билгеләнә һәм вазыйфадан азат ителә. 

4.5. Мәктәп директоры белән 1 (бер) елга билгеләнгән вакытка хезмәт килешүе 

төзелә. 

 Әгәр якларның берсе хезмәт килешүе срогы тәмамлануга бәйле хезмәт килешүен 

өзүне таләп итмәсә, хезмәт килешүе билгесез вакытка төзелгән дип санала. 

4.6. Директор Мәктәп тарафыннан муниципаль йөкләмә үтәлешен, шулай ук 

гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы органның башка карарларын 

үтәүне оештыра. 

4.7. Мәктәп директоры мәктәп эшчәнлеге белән җитәкчелек итә һәм эшчәнлекнең 

нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре өчен шәхси җаваплылык тота. 

4.8. Директор мәктәпне органнар һәм оешмалар белән үзара мөнәсәбәттә тәкъдим 

итә, ышанычсыз мәктәп исеменнән, шул исәптән гражданлык-хокукый һәм хезмәт 

килешүләрен төзегәндә дә эшли. 

4.9. Мәктәп Директоры: 

- мәктәпнең структурасын һәм штат расписаниесен, хезмәткәрләрнең вазыйфаи 

инструкцияләрен, мәктәпнең структур бүлекчәләре турында нигезләмәләрне, мәктәп 

эшчәнлеген регламентлаучы локаль норматив актларны раслый; 

- еллык бухгалтер хисабын раслый, финанс органында шәхси счетларны 

«Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Азнакай районы һәм Азнакай 

шәһәре Казначылык департаментының территориаль бүлеге " ача, билгеләнгән тәртиптә 

статистик һәм башка хисап тапшыра; 



- мәктәп эшчәнлегендә законлылыкны саклауны тәэмин итә, эшне контрольдә тота 

һәм мәктәпнең барлык бүлекчәләренең нәтиҗәле хезмәттәшлеген тәэмин итә; 

- мәктәп хезмәткәрләренә педагогик йөкләмә күләмен, хезмәткәрләрнең хезмәт 

хакы ставкасын һәм вазыйфаи окладларын, мәктәптә эшли торган хезмәткә түләү 

системасы нигезендә стимуллаштыручы һәм компенсацион түләүләр күләмен билгели; 

- үз компетенциясе нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра. 

4.10. Мәктәп директоры бурычлы: 

- Мәктәп тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль һәм башка хезмәтләрнең 

сыйфатын күтәрү өстендә даими эш алып баруны тәэмин итү; 

- гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы орган тарафыннан 

билгеләнгән тәртип нигезендә мәктәпнең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын төзүне һәм 

тулысынча үтәүне тәэмин итә; 

- мәктәп эшчәнлеге нәтиҗәләре турында һәм аңа беркетелгән милекне оператив 

идарә итү хокукында гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы орган 

билгеләгән таләпләр нигезендә файдалану турында хисап төзүне тәэмин итә; 

- бюджет акчаларын максатчан һәм рациональ файдалануны, шул исәптән хезмәт 

күрсәтүгә (эшләр башкаруга) субсидияләр, башка максатларга субсидияләр бирүне һәм 

мәктәп тарафыннан федераль законнар нигезендә финанс дисциплинасын үтәүне тәэмин 

итәргә; 

- мәктәпнең кредит бурычы, шул исәптән мәктәп хезмәткәрләренә хезмәт хакы 

буенча бурычлар барлыкка килүгә юл куймаска; 

- мәктәп белән оператив идарә итү хокукында беркетелгән мөлкәтнең 

сакланышын, рациональ кулланылышын тәэмин итү; 

- мәктәп, аның эшчәнлеге һәм аңа беркетелгән мөлкәт турындагы мәгълүматны 

федераль законнар таләпләренә туры китереп ачуны тәэмин итә; 

- мәктәп хезмәткәрләренең эчке хезмәт тәртибе һәм хезмәт дисциплинасы 

кагыйдәләрен үтәүне тәэмин итү; 

- хезмәтне саклау һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүне тәэмин итү, мәктәптә 

куркынычсызлык техникасы кагыйдәләрен һәм мәктәп хезмәткәрләренең тормышын һәм 

сәламәтлеген саклау буенча федераль законнар таләпләрен үтәү буенча кирәкле чаралар 

күрү; 

- аттестацияне законнарда билгеләнгән тәртиптә, шулай ук гамәлгә куючы 

функцияләрен һәм вәкаләтләрен башкаручы орган тарафыннан үтәргә; 

- Гражданнар оборонасы буенча таләпләрне үтәүне тәэмин итү; 

- федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, 

Азнакай муниципаль районы һәм Азнакай шәһәренең законнары һәм башка хокукый 

актлары, мәктәп Уставы, шулай ук гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен 

башкаручы орган карарлары белән билгеләнгән башка бурычларны үтәргә. 

4.11. Мәктәпнең үзидарә органнары булып түбәндәгеләр тора: мәктәп хезмәт 

коллективының гомуми җыелышы, мәктәпнең педагогик советы. 

4.12. Мәктәпнең хезмәт коллективы үз хезмәтләре белән хезмәт килешүе 

нигезендә эшләгән гражданнардан тора. 

4.13. Хезмәт коллективының гомуми җыелышы искиткеч хокуклы: 

- учреждение Уставын кабул итү, аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү; 

- мәгариф оешмасы җитәкчесе тәкъдиме буенча эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләрен 

кабул итү; 

- коллектив хезмәт килешүе төзү турында Карар кабул итү; 

- учреждение директорының коллектив килешүнең үтәлеше турындагы хисабын 

тыңлау; 

- учреждение хезмәткәрләренең күмәк таләпләрен күрсәтү һәм коллектив хезмәт 

бәхәсен хәл итүдә катнашу өчен вәкаләтле вәкил сайлау; 



- хезмәт мөнәсәбәтләрен һәм алар белән турыдан-туры бәйле башка 

мөнәсәбәтләрне җайга салучы локаль норматив-хокукый актлар кабул итү; 

- мәктәпнең педагогик һәм башка хезмәткәрләрен дәүләт бүләкләре, мәдәният һәм 

мәгариф өлкәсендәге аерымлык билгеләре белән бүләкләүгә тәкъдим итү; 

- гамәлдәге законнарда каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру. 

4.14. Мәктәп хезмәт коллективының гомуми җыелышы эшчәнлеген оештыру 

тәртибе: 

- Хезмәт коллективының гомуми җыелышы мәктәп Советы, Педагогия советы, 

мәктәп директоры, җәмәгать оешмалары, мәктәп хезмәткәрләренең 25% тан да ким 

булмаган хезмәт коллективы инициативасы белән җыела. Алар исә көн тәртибе һәм 

хезмәт коллективы әгъзаларына хәбәр итү тәртибе формалаштырыла; 

-  Мәктәп хезмәт коллективының гомуми җыелышы кирәк булган саен чакырыла; 

- Коллектив әгъзаларының гомуми санының яртысыннан артыгы катнашса, 

гомуми җыелыш дөрес санала; 

- Карарлар кабул итү тәртибе Гомуми җыелыш белән билгеләнә; 

- Карар кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен проголосовало саныннан 

яртысыннан артык катнашучы хезмәт коллективы; 

- Гомуми җыелыш алып бару өчен хезмәт коллективы рәисен һәм секретарен 

сайлый; 

- Хезмәт коллективы җыелышы секретаре Рәис һәм секретарь кул куйган беркетмә 

алып бара. Гомуми җыелышларның беркетмәләре мәктәп эшләрендә саклана. 

4.15. Мәктәпнең педагогик советы белем бирү процессын оештыру өлешендә 

мәктәп эшчәнлегенә гомуми җитәкчелек итә. Педагогик совет составына педагогик 

хезмәткәрләр (мәктәп директоры, аның укыту-тәрбия эшләре буенча урынбасарлары, 

укытучылар, концертмейстерлар һәм башка педагогик хезмәткәрләр) керә. 

4.15.1. Педагогик совет эшчәнлеге педагогик совет турындагы нигезләмә белән 

регламентлана, ул РФ законнарына һәм мәктәп Уставына каршы килә алмый. 

4.16. Педагогик совет: 

- мәгариф эчтәлегенең төрле вариантларын сайлап алу турында фикер алыша һәм 

җитештерә; 

- белем бирү программалары, мәктәп эшчәнлегенең еллык планнары, еллык 

календарь графиклары, уку планнары, эш программалары турында фикер алыша һәм 

кабул итә; 

 - белем бирү процессында катнашучыларның мөнәсәбәтләрен җайга сала торган 

локаль актлар турында фикер алыша һәм кабул итә; белем бирү эшчәнлеге; 

- педагогик хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү, аларның белем бирү 

процессы һәм белем бирү технологияләре методикаларын, шул исәптән дистанцион 

белем бирү технологияләрен куллану һәм камилләштерү буенча иҗади 

инициативаларын үстерү эшен оештыра; 

- укытучыларның төрле дәрәҗәдәге конкурсларга методик эшләр тәкъдим итү 

турында Карар кабул итә; 

- мәктәпнең еллык эш планын һәм уку планын кабул итә;  

- арадаш аттестацияне үткәрү формасы турында Карар кабул итә, ул үткәрелә 

торган уку предметын билгели; чыгарылыш сыйныф укучыларының йомгаклау 

аттестациясен үткәрү өчен имтиханнар санын билгели; 

- укучыларны йомгаклау аттестациясенә чыгару, укучыларны киләсе сыйныфка 

күчерү, аларны кабат уку елына калдыру, мәктәптән чыгару турында Карар кабул итә; 

-закон һәм мәктәп уставында каралган очракларда укучыны мәктәптән төшереп 

калдыру турында Карар кабул итә; 

- учреждениенең педагогик хезмәткәрләренең мәгълүматларын һәм хисапларын, 

әлеге учреждение белән үсеп килүче буынга белем бирү һәм тәрбия бирү мәсьәләләре 



буенча хезмәттәшлек итүче оешмалар һәм учреждениеләр вәкилләренең докладларын 

тыңлый; 

- педагогик вазыйфаларны биләүгә конкурс игълан итү һәм аның шартларын 

раслау турында Карар кабул итәргә мөмкин. 

4.17. Мәктәпнең педагогик советы эшчәнлеген оештыру: 

- мәктәпнең педагогик советы утырышлары мәктәпнең эш планы нигезендә 

үткәрелә; 

- педагогик советның рәисе булып мәктәп директорының укыту-тәрбия эшләре 

буенча урынбасары тора. Мәктәпнең педагогик советы секретаре педагогик коллектив 

әгъзаларыннан бер уку елына сайлана. Педагогик совет секретаре, рәис һәм секретарь 

кул куйган беркетмә алып бара; 

- мәктәпнең педагогик советы рәис тарафыннан, ким дигәндә, елга дүрт тапкыр 

бирелә. Педагогик советның чираттан тыш утырышлары составның өчтән бер өлеше 

таләбе буенча үткәрелә; 

- әгәр аның утырышында аның составының кимендә өчтән ике өлеше катнашса, 

педагогик совет карары анда катнашкан кешеләрнең яртысыннан артыгы тавыш бирсә, 

дөрес санала. Тавышларның тигез саны булганда хәл итүче мәктәпнең педагогик советы 

рәисе тавышы булып тора; 

- тавыш бирү процедурасы мәктәпнең педагогик советы тарафыннан билгеләнә. 

Педагогик совет карарлары мәктәп директоры боерыклары белән тормышка ашырыла; 

- мәктәпнең педагогик советларының беркетмәләре мәктәп эшләрендә саклана. 

4.18. Педагогик совет хокуклы: 

- төрле профиль белгечләрен, киңәшләрне әзерләү өчен консультантларны 

чакырып, аларны мәктәпнең педагогик советында карап тикшерү өчен вакытлыча иҗат 

берләшмәләре оештырырга; 

- үз компетенциясенә керүче бәхәсле мәсьәләләр буенча ахыргы карар кабул 

итәргә; 

- билгеләнгән компетенция нигезендә нигезләмәләр (локаль актлар) кабул итәргә. 

4.19. Мәктәп хезмәт коллективының, мәктәпнең педагогик советының үз 

вәкаләтләре чикләрендә кабул ителгән гомуми җыелышы карарлары, кагыйдә буларак, 

мәктәп директоры боерыклары белән гамәлгә кертелә. 

4.20. Мәктәп белән идарә итүнең барлык органнары Россия Федерациясе 

законнарын, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актларын, мәктәп 

уставын, башка локаль актлар үтәргә тиеш. 

4.21. Мәктәптә төзелә торган профсоюз оешмалары мәктәп белән идарә итүдә 

федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, 

мәктәпнең локаль актлары, мәктәп коллективының гомуми җыелышы карарлары 

нигезендә катнашалар.». 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай балалар 

сәнгать мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе директоры 

(Шакиров И. Б.) гамәлдәге законнар нигезендә уставны яңа редакциядә дәүләт теркәвенә 

алуны уздырырга. 

3. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балаларга өстәмә белем 

бирүче муниципаль бюджет мәгариф учреждениеләре уставларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2012 ел, 24 декабрь, 307 нче карары белән расланган, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай балалар сәнгать мәктәбе» муниципаль 

бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе Уставын үз көчен югалткан дип танырга. 



4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

http//pravo.tatarstan.ru.  веб–адресы буенча бастырып чыгарырга һәм Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат – телекоммуникация 

челтәрендә http//aznakayevo.tatar.ru.веб – адрес буенча урнаштырырга. 

        5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Д.Р.Гыйләҗевка  йөкләргә. 

 

 

         Җитәкче                                                                                       А.Х.Шәмсетдинов 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


