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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль
районының
муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә
сәламәтлек
мӛмкинлекләре
чикләнгән
укучыларны
түләүсез
ике
тапкыр
тукландыру Тәртибен раслау турында
2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә мәгариф
турында”гы Федераль закон, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы Уставы нигезендә һәм Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә сәламәтлек мӛмкинлекләре чикләнгән
укучыларга социаль ярдәм күрсәтү максатларында, Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә сәламәтлек мӛмкинлекләре чикләнгән
укучыларны түләүсез ике тапкыр тукландыру тәртибен (1 нче кушымта) расларга.
2. Кама Тамагы муниципаль районының “Мәгариф идарәсе” муниципаль казна
учреждениесе башлыгына расланган Тәртип нигезендә, Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль гомуми белем бирү
учреждениеләрендә сәламәтлек мӛмкинлекләре чикләнгән укучыларга бушлай ике
тапкыр туклану белән тәэмин итүне тәкъдим итәргә.
3. Әлеге Карарны Кама Тамагы муниципаль районының һәм Кама Тамагы
муниципаль районының “Мәгариф идарәсе” муниципаль казна учреждениесенең
рәсми сайтында урнаштырырга.
4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
Е. В. Сороковнина йӛкләргә.
Җитәкче

Р. М. Заһидуллин

2019 елның 10 апрелендәге Кама
Тамагы муниципаль районы
Башкарма комитетының 326 нчы
номерлы Карарына 1 номерлы
кушымта
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән
укучыларны ике тапкыр бушлай тукландыру
Тәртибе
1.Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
сәламәтлек мӛмкинлекләре чикләнгән укучыларын (алга таба – СМЧ укучыларын)
бушлай ике тапкыр тукландыру ӛчен шартлар тудыру максатларында эшләнгән.
Әлеге тәртип СМЧ укучыларга бушлай ике тапкыр туклану мӛмкинлеге бирү
механизмын, мӛмкинлекләре чикләнгән белем алучы балаларга бушлай ике тапкыр
туклану тәкъдим итү белән бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итү
чыганакларын, мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану
тәкъдим иткән ӛчен контрольне һәм җаваплылыкны билгели.
1.2. Физик һәм (яки) психологик үсештә җитешсезлекләр булган, психологикмедик-педагогик комиссия (алга таба - ПМПК) раслаган һәм махсус шартлар
булдырмыйча белем алуга комачаулаучы физик зат.
1.3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә җайлаштырылган тӛп гомуми белем бирү
программаларын (алга таба – җайлаштырылган белем бирү программасын)
үзләштерүче мӛмкинлекләре чикләнгән балалар бушлай ике тапкыр туклану алу
хокукына ия.
1.4. Җайлаштырылган белем бирү программасы - сәламәтлекләре чикләнгән
затларны психофизик үсеш үзенчәлекләрен исәпкә алып, укыту ӛчен
җайлаштырылган белем бирү программасы һәм кирәк булган очракта, әлеге
затларның үсешен һәм социаль җайлашуын тәэмин итә.
1.5. Бушлай ике тапкыр туклану мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга дәресләр
барган кӛннәрдә генә бирелә. Дәрескә (дәресләргә) килгән кӛнне, нинди дә булса
сәбәпләр аркасында гомуми белем бирү учреждениесе ашханәсе эшләми икән,
мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга коры паек бирелә.
мӛмкинлекләре чикләнгән балаларны тукландыру гомуми белем бирү
учреждениеләрендә укучыларны тукландыруны оештыру буенча санитарэпидемиологик таләпләр һәм расланган якынча менюга туры китереп муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә оештырыла.

Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларны тукландыру гомуми белем бирү
учреждениеләрендә укучыларны тукландыруны оештыру буенча санитарэпидемиологик таләпләр һәм расланган якынча менюга туры китереп муниципаль
гомуми белем бирү учреждениеләрендә оештырыла.
1.6. Ӛйдә белем алучы мӛмкинлекләре чикләнгән балалар, коры паѐк белән тәэмин
ителә.
1.7. Бушлай ике тапкыр туклануны һәм коры паекларны акчалата компенсациягә
алыштыру мӛмкин түгел.
1.8. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының 2018 елның 24 августындагы “Укучыларны Кама Тамагы муниципаль
районы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән туклану белән тәэмин
итү турында”гы 737 номерлы Карары һәм 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ
номерлы “Россия Федерациясендә мәгариф турында”гы Федераль законның 79
маддәсенең 7 пункты нигезендә укучыларга ата-аналары (законлы вәкилләре)
сайлавы буенча югарыда күрсәтелгән нигезләрнең берсе буенча туклану тәкъдим
ителә.
1.9. Ата-ананың (законлы вәкилнең) мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай
ике тапкыр туклану белән тәэмин итүдән язма баш тарткан очракта, әлеге укучы
андый туклану белән тәэмин ителми.
1.10. мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану бирү
турында мәгълүмат биреп, социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат
системасын (алга таба – ЕГИССО) куллану юлы белән бирелергә тиеш.
II. Мөмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану бирү
турында документлар тапшыру һәм карар кабул итү тәртибе
2.1. Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану тәкъдим
итү ӛчен ата-ана (законлы вәкил) гомуми белем бирү учреждениесенә
түбәндәгеләрне тапшыра:
а) белем алучының мӛмкинлекләре чикләнү белән билгеләнгән формада
түләүсез ике тапкыр туклану белән тәэмин итү турында гариза (әлеге тәртип буенча
1 нче кушымта);
б) гамәлдәге бәяләмә ПМПК (үзәк яки территориаль) белем алучы гомуми
белем бирү учреждениесендә белем алу ӛчен махсус шартлар булдыруга мохтаҗ
булуы турында (укыту буенча адаптацияләнгән белем бирү программасы буенча);
в) гариза бирүченең шәхесен раслаучы документ күчермәсе;
г) мӛрәҗәгать итүченең һәм мӛмкинлекләре чикләнгән балаларның СНИЛСы
күчермәләре.
2.2. Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану бирү ӛчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту ӛчен нигез булып әлеге Тәртипнең
2.1 пунктында күрсәтелгән документларның тулы булмаган пакетын тапшыру тора.
2.3. Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану бирү
турындагы карар гомуми белем бирү учреждениесе боерыгы белән әлеге тәртипнең

2.1 пунктында күрсәтелгән документлар тапшырылганнан соң ӛч эш кӛне эчендә
рәсмиләштерелә.
Ике тапкыр бушлай туклану гомуми белем бирү учреждениесе Приказын нәшер
итү кӛненнән соң килүче уку кӛненнән алып уку елы ахырына кадәр, ләкин ПМКК
бәяләмәсенең гамәлдә булу срогы белән чагыштырганда артмаган уку кӛненә
бирелә.
2.4. Укытучыны түләүсез ике тапкыр туклану белән тәэмин итү хокукы ел саен
гомуми белем бирү учреждениесенә әлеге тәртипнең 2.1 пунктында күрсәтелгән
документлар пакетын тапшыру юлы белән ата-ана (законлы вәкил) тарафыннан
раслана.
2.5. Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану бирүдән
баш тарту нигезләре:
а) белем алучы түләүсез ике тапкыр туклануны тәэмин итү хокукын туктатуга
китерә торган хәлләрне ачыклау;
б) гомуми белем бирү учреждениесеннән мӛмкинлекләре чикләнгән балаларның
белем бирү учреждениесен сайлау.
2.6. Гомуми белем бирү учреждениесеннән бушлай ике тапкыр туклану бирү
гомуми белем бирү учреждениесе боерыгы белән билгеләнгән кӛннән туктатыла.
III. Мөмкинлекләре чикләнгән балаларны бушлай ике тапкыр
тукландыруны оештыру
3.1. Гомуми белем бирү оешмасындагы укучыларга бушлай ике тапкыр туклану
тәкъдим итүне оештыру ӛчен:
3.1.1. Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану тәкъдим
итү тәртибе һәм шартлары турында ата-аналарга (законлы вәкилләргә) мәгълүмат
бирүне тәэмин итә;
3.1.2. Әлеге Тәртипнең 2.1 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итә,
документлар пакетын формалаштыра һәм аларны саклауны тәэмин итә;
3.1.3. укучыларга бушлай ике тапкыр туклану хокукын тикшерә;
3.1.4. укучыларга бушлай ике тапкыр туклану бирү (бирүдән баш тарту)
турында Карар кабул итә;
3.1.5. Мӛмкинлекләре чикләнгән балалар, шул исәптән ӛйдә белем алучы
укучылар исемлеген тӛзи;
3.1.6. гамәлгә куючыга мӛмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр
туклану тәкъдим итү буенча отчет тӛзүне һәм тапшыруны тәэмин итә;
3.1.7. Мӛмкинлекләре чикләнгән балаларны ике тапкыр бушлай туклану һәм
коры пайкалар бирүне тәэмин итә.
3.2. Мӛмкинлекләре чикләнгән балалар ӛчен ике тапкыр туклану (коры пайка)
бәясе кӛнгә 17 сум 40 тиен тәшкил итә, шул исәптән: беренче тапкыр аш-су 7 сум 40
тиен, икенче тапкыр аш-су 10 сум 00 тиен.
3.3. Ата-аналар (законлы вәкилләре) алалар коры паекны аларның балалары
беркетелгән гомуми белем бирү учреждениесе ашханәсеннән гомуми белем бирү
учреждениеләре приказы белән атнага бер тапкыр билгеләнгән кӛнне алалар.

IV. Мөмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану тәкъдим
итү белән бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итү
4.1. Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә белем алучыларга бушлай
ике тапкыр туклану тәкъдим итүгә бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итү
әлеге максатларга ТР Кама Тамагы муниципаль районы мәгариф идарәсенә тиешле
финанс елына һәм план чорына район бюджетында каралган бюджет
ассигнованиеләре исәбеннән һәм Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының гомуми белем бирү оешмаларында укучыларны ел саен
индексацияләү белән тәэмин итү турындагы Карары нигезендә гамәлгә ашырыла.
4.2. Муниципаль гомуми белем бирү учреждениесенә акчалар күләме
мӛмкинлекләре чикләнгән балалар категориясенә керә торган укучыларның фараз
саныннан һәм әлеге Тәртипнең 3.2 пунктында билгеләнгән туклану бәясеннән
чыгып билгеләнә.
V. Мөмкинлекләре чикләнгән балаларны бушлай ике тапкыр туклану белән
тәэмин итү өчен контроль һәм җаваплылык
5.1. Гомуми белем бирү учреждениесе җитәкчесе мӛмкинлекләре чикләнгән
балаларны бушлай ике тапкыр ашатуны оештырган ӛчен шәхси җаваплылык тота.
5.2. Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә белем алучыларның
бушлай ике тапкыр туклануын тәэмин итүгә каралган район бюджеты акчаларын
тотуны Кама Тамагы муниципаль районының “Мәгариф идарәсе” МКУ башкара.
5.3. Ата-аналар (законлы вәкилләр) гомуми белем бирү учреждениесе тарафыннан
аларның балаларына бушлай туклану хокукын хокуксыз бирүгә китергән очракта
гражданлык-хокукый җаваплылыкка ия.

Тәртипкә 1 номерлы кушымта
Мөмкинлекләре чикләнгән балаларга бушлай ике тапкыр туклану белән
тәэмин ителү буенча ата-анасының (законлы вәкиленең) гариза формасы
МББУ
директорына ________________________
____________________________________

____________________________________
______________________________ адрес
буенча яшәүче
(мӛрәҗәгать итүче Ф.И.О.)
____________________________________
____________________________________
______________________________
телефон:______________________
ГАРИЗА
Балама ике тапкыр бушлай туклану бирүегезне сорыйм:
_________________________________________________________________
(мӛмкинлекләре чикләнгән укучы Ф.И.О., туу елы, сыйныф)

20___/____ уку елы.
__________________________________________________________________
(мӛрәҗәгатьитүче Ф.И.О. )

Эшкәртүгә риза:
Шәхси мәгълүматлар, аларга карата
Кирәклеген V тамгасы белән
рӛхсәт бирелә
билгеләргә
гаризада күрсәтелгән һәм аңа
теркәлгән документларда күрсәтелгән
шәхси мәгълүматларым
гаризада күрсәтелгән һәм аңа
теркәлгән документларда күрсәтелгән
баламның шәхси мәгълүматлары
Минем балага бушлай ике тапкыр туклану тәкъдим итү максатыннан,
мӛмкинлекләре чикләнгән балалар ӛчен гамәлдәге законнар белән каралган.
Шәхси мәгълүматлар (аларга карата рӛхсәт бирелә) үз эченә әлеге гаризада
күрсәтелгән мәгълүматлар ала.Шәхси мәгълүматлар белән гамәлдә булган гамәлләр
үз эченә эшкәртү (җыю, язылу, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту,
үзгәртү), чыгару, куллану, тапшыру (бирү, керү), йӛзсезләндерү, блоклау, бетерү, юк
итү) ала.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртү ысуллары: исәпләү техникасы чараларын
кулланып автоматлаштырылган; автоматлаштыру чараларын кулланмыйча.
Минем шәхси мәгълүматымны ӛченче затка, әлеге килешүдә күрсәтелгән
максатларга ирешү ӛчен, ӛченче зат белән “Персональ мәгълүматлар турында”гы
Федераль законда каралган шәхси мәгълүматларны эшкәртү принципларын һәм
кагыйдәләрен үтәү турында килешүдә шартлар булганда, кирәкле күләмдә
эшкәртүне йӛкләргә рӛхсәт итәм һәм ӛченче затларга тапшырыла торган шәхси
мәгълүматлар балага мӛмкинлекләре чикләнгән укучы буларак бушлай ике тапкыр
туклану бирү максатларында гына эшкәртеләчәк, шулай ук минем балага

мӛмкинлекләре чикләнгән белем алучы буларак туклану хокуклылыгы буенча
финанс контроле.
Мин түбәндәгеләр белән таныштым:
үзенең шәхси мәгълүматларын һәм баланың шәхси мәгълүматларын тапшырудан
баш тарткан очракта, шәхси мәгълүматлар операторы законлы нигезләрдә аларны
эшкәртүне башкара алмый, бу исә түбәндәге юридик нәтиҗәләргә китерәчәк: минем
балага мӛмкинлекләре чикләнгән укучы буларак бушлай ике тапкыр туклану бирү
мӛмкинлеге булмау;
шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык әлеге килешүгә кул кую датасыннан
алып оператор шәхси мәгълүматларны эшкәртү максатларына ирешкәнче гамәлдә;
ризалык тулысынча яисә ӛлешчә минем инициатива буенча шәхси язма гариза
нигезендә, шул исәптән, шәхси мәгълүматларны эшкәрткәндә, минем һәм минем
баланың хокукларын бозу фактларына әйләнгән очракта да бирелергә мӛмкин;
шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык алган очракта, шәхси мәгълүматлар
операторы шәхси мәгълүматлар субъекты рӛхсәтеннән башка “Персональ
мәгълүматлар турында”гы Федераль законның 6 маддәсенең 1 ӛлешенең 3,4,5,9
пунктларында күрсәтелгән нигез булганда шәхси мәгълүматларны эшкәртүне дәвам
итәргә хокуклы”;
әлеге килешүне кире каккан очракта, шәхси мәгълүматларны юк итү, әгәр Россия
Федерациясе законнары белән башкасы каралмаган булса, утыз кӛн эчендә гамәлгә
ашырылачак.
Шәхси мәгълүматлар ӛлкәсендә закон нигезендә мин түбәндәгеләргә хокуклы:
шәхси мәгълүматлар операторы турында, аның урнашу урыны турында,
операторның шәхси мәгълүматлары һәм минем баламның булуы турында
мәгълүматлар алуга, шулай ук әлеге персональ мәгълүматлар белән танышу ӛчен;
шәхси мәгълүматлар тулы булмаган, искергән, тӛгәл булмаган, законлы рәвештә
алынмаган яки кирәкле булмаган эшкәртү ӛчен, шулай ук законда каралган
чараларны кабул итәргә, үз хокукларын һәм минем баланы яклау буенча чаралар
күрергә кирәк;
шәхси мӛрәҗәгать иткәндә яисә үзенең шәхси мәгълүматларын һәм минем
баламны эшкәртүгә кагылышлы мәгълүмат соратып алу ӛчен;
персональ мәгълүматлар операторының гамәлләренә яки эшләмәвенә карата
шәхси мәгълүматлар субъектларының хокукларын яклау буенча вәкаләтле органга
шикаять бирү яисә суд тәртибендә;
үз хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга, шул исәптән зыяннарны
каплауга һәм (яки) суд тәртибендә мораль зыян компенсацияләүгә.
“Шәхси мәгълүматлар турында”гы Федераль законда каралган максатлар ӛчен
мәгълүматны миңа әлеге ысулларның берсе белән хәбәр итүегезне сорыйм:
_________________________________________________________________
(электрон почта, почта адресы, факс, башкалар)
Гаризага кушымта итеп бирелә ПМПК бәяләмәсе “___”_____________20___ел

“_____”______________________20___ел___________________________
(мӛрәҗәгать

итүче имзасы)

“______”_____________________20___ел____________________________
(гариза кабул иткән зат Ф.И.О, имзасы)

