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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР                                                      
 

        « 14 » 02. 2019 ел                                                                                                 № 41 

 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 

яшҽүче балаларны мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч го-

муми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем 

бирү буенча белем бирү программалары буен-

ча укыту-белем бирү тҽртибен һҽм ата-аналар 

(законлы вҽкиллҽре) тарафыннан билгелҽнгҽн 

белем алу формаларын раслау турында  

 

 

           «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында " 2012 елның 29 декабрендҽге 

273-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешенең 6 пункты, 63 

статьясындагы 5 өлешенең, 64 статьясындагы 3 өлешенең 3 пункты нигезендҽ 

һҽм гражданнарның һҽркем өчен мөмкин булган  түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга конституциядҽ карал-

ган хокукларын үтҽү максатларында карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 

яшҽүче мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исҽпкҽ алу тҽртибен һҽм 

ата-аналар (законлы вҽкиллҽре) тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу рҽвешлҽрен 

расларга. 

2. Ҽлеге карарны  «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» http//pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һҽм 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмати-

телекоммуникация челтҽрендҽ http//aznakayevo.tatar.ru. адресы буенча 

урнаштырырга. 

3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча 

урынбасары Д.Р.Гыйлҽҗевка йөклҽргҽ. 

 

Җитҽкче                                                                                А.Х.Шҽмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

 комитеты карарына 1 нче кушымта 

 «___»________________2019 №_______  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче мҽктҽп, 

башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү программалары буенча бе-

лем алырга тиешле балаларны исҽпкҽ алу тҽртибе һҽм ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) 

тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу формалары 
 

1.Гомуми нигезләмәләр 

1.1.  Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче балаларның ата-

аналары (законлы вҽкиллҽре) тарафыннан билгелҽнгҽн мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, 

төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле 

балаларны исҽпкҽ алу тҽртибе (алга таба - тҽртип буенча) Азнакай муниципаль 

районының мҽгариф оешмаларында төп белем бирү программалары буенча укырга 

тиешле балаларны ел саен шҽхси исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыру максатларында 

эшлҽнгҽн. 

1.2.  Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Конституциясе, 9 статьяның 1 өлешендҽге 

6 пункты, 63 статьясындагы 5 өлеше, 64 статьясындагы 3 өлеше, «Россия 

Федерациясендҽ мҽгариф турында» 29.12.2012 № 273-Ф3 Федераль законның 3 өлеше 

нигезендҽ һҽм це-льдҽ гражданнарның һҽркем өчен мөмкин булган һҽм түлҽүсез 

мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем алуга конституцион 

хокукларын үтҽү нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

1.3. Тҽртип Азнакай муниципаль районы территориясендҽ балаларны исҽпкҽ алу-

ны оештыруда катнашучы муниципаль мҽгариф учреждениелҽре һҽм оешмалары белҽн 

билгелҽнгҽн мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча белем алырга тиешле балаларның исҽбен оештыруны билгели. 

1.4. Яшҽү (булу) урыны буенча теркҽлүгҽ карамастан, Азнакай муниципаль райо-

ны территориясендҽ яшҽүче (даими яки вакытлыча) яки (булу) булган балалар түбҽндҽге 

яшь чиклҽрендҽ аларның белем алуга конституциячел хокукларын гамҽлгҽ ашыру макс-

атларында исҽпкҽ алынырга тиеш: 

 - түбҽн чик-2 айдан кадҽрге балалар;  

          - югары чик-18 яшькҽ кадҽрге балалар, шулай ук 18 яшьтҽн өлкҽнрҽк затлар, го-

муми белем бирү учреждениелҽрендҽ белем алучы затлар. 

1.5. Мҽгариф учреждениелҽренең учреждениелҽр белҽн үзара хезмҽттҽшлеге 

буенча оештыру эшен, балигъ булмаганнар арасында күзҽтүчесезлекне һҽм хокук бозу-

ларны профилактикалау системасы органнары тарафыннан  эшне, балаларны исҽпкҽ 

алуны Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе МКУ 

(алга таба текст буенча - Мҽгариф идарҽсе) үткҽрҽ. 

 1.6.Балаларны исҽпкҽ алу Азнакай муниципаль районының түбҽндҽге 

учрежденелҽре һҽм оешмалары белҽн берлектҽ башкарыла: 

          - ДАСУ «Азнакай РҮХ»( ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ); 

- мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль белем бирү оешмалары тарафыннан бер 

тапкырлау; 

- Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль 



яклау министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге; (үз 

компетенциясе кысаларында); 

- Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлеге. 

 

 1.7.Балаларны исҽпкҽ алу буенча мҽгълүмат ҽлеге Тҽртип нигезендҽ «Персональ 

мҽгълүматлар турында»27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ 

туп-ру, тапшыру, саклау һҽм куллану белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

2. Исәп мәгълүматларын формалаштыру 

2.1. Балаларны исҽпкҽ алу «Электрон балалар бакчасы» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ һҽм «Татарстан Республикасы Электрон мҽгариф» АИС мҽктҽпкҽчҽ, 

башлангыч гомуми, урта гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

Азнакай муниципаль районының мҽгариф оешмаларында белем алырга тиешле Балалар 

турында мҽгълүматларның Бердҽм электрон банкын формалаштыру юлы белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла (алга таба мҽгълүматлар тексты-Банкы буенча). 

2.2. Мҽгълүматлар банкын формалаштырганда гражданнарның ризалыгы белҽн нурлан-

ган шҽхси мҽгълүматлары кулланыла, ҽ балигъ булмаган балаларга карата-аларның бала 

табу (законлы вҽкиллҽр) ризалыгы белҽн. Гражданнарның шҽхси мҽгълүматларын 

исҽпкҽ алу «персо-наль мҽгълүматлар турында " 27.07.2006 ел, № 152-ФЗ Федераль за-

кон талҽплҽре нигезендҽ башкарыла. 

2.3. Мҽгълүматлар банкын формалаштыру чыганаклары булып тора: 

- мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽренҽ кабул итүгҽ дҽгъва кылучы һҽм «Элек-

трон балалар бакчасы " АИС ның муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждени-

елҽренҽ укырга кабул ителгҽн балаларның электрон мҽгълүматлар банкы»; 

- «Татарстан Республикасы Электрон мҽгарифе»ГИС. 

         2.4.  Хисап мҽгълүматларын формалаштырганда мҽгариф идарҽсе Азнакай муни-

ципаль районы учреждениелҽре һҽм оешмаларыннан алынган мҽгълүматны исҽпкҽ ала. 

2.4.1.  "Азнакай РҮХ" ДАСУ мҽгълүматлары: 

- яшҽү урыны буенча теркҽлмҽгҽн, ҽмма ҽлеге территориядҽ яшҽүче, 6 яшькҽ 

җиткҽн һҽм 6 айга беренче классларга кабул ителергҽ тиешле Балалар турында, ел саен 1 

нче июньдҽ бирү вакыты (1 нче кушымта формасы); 

2.4.1. -Азнакай муниципаль районы территориясенҽ 2 айдан 18 елга кадҽр яңа 

килгҽн Балалар турында, һҽр кварталның 1 санына бирү вакыты (1 нче кушымтаның 2 

нче формасы). 

2.4.2. Мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем про-

граммаларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль белем бирү оешмалары тарафыннан бирелҽ 

торган белешмҽлҽр: 

- мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программасы буенча укуны тҽмамлаган Балалар турында-

бер тапкыр һҽм агымдагы елда беренче сыйныфка кабул ителергҽ тиешле, мҽгълүмат 

бирү вакыты турында ел саен 1 июнь ел саен (3 нче форма 2 нче кушымта)); 

-белем дҽрҽҗҽсе һҽм обу-чения формалары буенча тҽрбиялҽнүчелҽр һҽм укучылар 

саны, мҽгълүмат бирү сроклары турында ел саен 5 сентябрь (4 нче кушымта 2 нче фор-

ма); 

2.4.2. - тынгысыз сҽбҽплҽр аркасында уку дҽреслҽренҽ йөрмҽүче яки даими 

рҽвештҽ үткҽрмҽүче укучылар турында, 1 айга мҽгълүмат бирү вакыты (5 кушымта 3 

формасы). 

2.4.3. Азнакай муниципаль районында Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм 

социаль яклау министрлыгының социаль яклау бүлеге тарафыннан бирелҽ торган 



белешмҽлҽр: 

Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль яклау 

министрлыгы җитештерүдҽге бҽхетсезлек очраклары нҽтиҗҽсендҽ зыян күргҽн 

хезмҽткҽрлҽр хакындагы мҽгълүматларны публикациялҽүне дҽвам итҽ. 

2.4.3. Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлеге 

мҽгълүматлары: 

- Бөтендөнья сҽламҽтлек саклау оешмасында 18 яшькҽ кадҽр иректҽн мҽхрүм итү 

урыннарында хөкем ителгҽн һҽм җҽза үтҽүче балалар турында, 

      - ябык типтагы махсус уку йортларында булган балалар турында. 

 Ҽлеге Тҽртипнең 2.4.3-2.4.4 п.да санап үтелгҽн Балалар турында мҽгълүмат 

алфавитта туган еллар буенча формалашкан Балалар турында шҽхси мҽгълүматларны үз 

эченҽ алган исемлеклҽр белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

 2.6. «Сукбайлыкны һҽм хокук бозуларны профилактикалау системасы ни-

гезлҽре турында» 1999 елның 24 июнендҽге 120-ФЗ номерлы Федераль законның 14 ста-

тьясы һҽм «Социаль куркыныч хҽлдҽге гаилҽлҽрне һҽм балаларны социаль патрон-

лаштыруның ведомствоара муниципаль системасы турында Нигезлҽмҽ җибҽрү хакында 

" 2008 елның 10 гыйнварындагы 68/8 номерлы Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм 

фҽн Министрлыгы хаты нигезендҽ ҽлеге мҽгълүматлар ҽлеге Тҽртипнең 2.5 күрсҽтелгҽн. 

Һҽм  мҽгариф идарҽсе белҽн электрон рҽвештҽ һҽм оешма җитҽкчесе имзасы, оешма 

мөһере белҽн раслана. 

3.Азнакай муниципаль районы территориясендә яшәүче балаларга мәктәпкәчә, 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү программалары буенча 

белем алырга тиешле балаларны исәпкә алу эшен оештыру. 

 3.1.Мҽгариф идарҽсе: 

3.1.1. Район территориясендҽ яшҽүче 2 айдан 18 яшькҽ кадҽрге балаларны исҽпкҽ 

алуны оештыру буенча эш алып бара. 

3.1.2. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле балалар 

исҽбен «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль рай-

оны территориясендҽ «Электрон балалар бакчасы»АИС аша яшҽүче мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирү буенча белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль белем бирү 

учреждениелҽреннҽн, белем алу хокукы булган балалар саны турында мҽгълүматлар алу 

юлы белҽн гамҽлгҽ ашыра. 

3.1.3. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽрендҽ исҽпкҽ алу өчен куелган балалар 

саны, шулай ук агымдагы уку елында учреждениедҽ урын бирүгҽ мохтаҗ балалар саны 

(актуаль сорау) һҽм алдагы елларда (кичектерелгҽн сорау) турында объектив мҽгълүмат 

алу максатыннан мҽгариф идарҽсе Азнакай муниципаль районының барлык мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирү учреждениелҽрендҽ исҽпкҽ куелган балалар саны турында «Электрон бала-

лар бакчасы» АИС куллана. 

Исҽпкҽ алу балалар бакчаларына кабул итү процедурасының «үтҽкүренмҽлелеген» 

тҽэмин итү, мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү өчен, 

балалар бакчаларына кабул иткҽндҽ Бала хокуклары бозылудан качу, кирҽкле һҽм 

җитҽрлек күлҽмдҽ урыннар белҽн тҽэмин итүне планлаштыру, шулай ук мҽктҽпкҽчҽ 

яшьтҽге балалар өчен карау һҽм карау максатыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

3.1.3. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмасында урын мондый урынга ихтыяҗ турында 

гаризалар керү чиратлылыгы тҽртибендҽ бирелҽ. Федераль закон белҽн аерым категория 

гражданнар өчен ата-ана тҽрбиясеннҽн мҽхрүм калган балаларны мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирү оешмаларында урыннар белҽн беренче чиратта тҽэмин итү хокуклары билгелҽнҽ. 



3.1.4.  Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча инде укучы балаларны (бе-

лем алуның төрле рҽвешлҽрендҽ: оешмада һҽм Гаилҽ белеме рҽвешендҽ), шулай ук баш-

ка төрле уку йортларына күчерүгҽ мохтаҗ балаларны исҽпкҽ алуны формалаштыра. 

3.1.5. Балаларны (яшҽү өчен яңа урынга күчү, белем бирү траекториясен аныклау, я 

башка шартларга бҽйле рҽвештҽ) Башка белем бирү органыннан-буш урыннар булган, 

ҽлеге баланы кире кайтармыйча һҽм аннан башка гына-мҽктҽп белеменҽ кадҽр белем 

бирү программалары буенча белем алырга тиешле һҽм мҽгариф ор-ганизациясенҽ урын 

бирүгҽ мохтаҗ балалар чиратка күчерү гамҽлгҽ ашырыла. 

Элегрҽк бала укыган белем бирү оешмасы белҽн белем бирү мөнҽсҽбҽтлҽре 

ата-аналар инициативасы буенча (законлы вҽкиллҽр), белем бирү программасын 

үзлҽштерүне дҽвам итү өчен, башка оешмага күчерү нигезендҽ, «Россия Федераци-

ясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль за-

конның 61 статьясындагы 2 өлешенең 1 пункты нигезендҽ, мҽгариф оешмасында урын 

бирүгҽ мохтаҗ балаларны исҽпкҽ куймыйча гына туктатыла. 

3.1.5. Ҽгҽр ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) бер мҽгариф оешмасында укуны 

туктату турында Карар кабул итсҽ дҽ, баланы күчерү тҽртибендҽ буш урыннар булган 

белем бирү оешмасы табылмаган булса, укучы белем бирү оешмасыннан күчерелҽ, ҽ 

ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 

29 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 67 статьясындагы 4 өлеше 

нигезендҽ, "Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында" 2012 елның 29 декабрендҽге 273-

ФЗ номерлы Федераль законның 67 мҽгариф өлкҽсендҽ идарҽ итүче-мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирү программасы буенча белем бирү оешмасында урын бирүгҽ мохтаҗ буларак ҽлеге 

баланы исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыра торган мҽгариф идарҽсе. 

3.1.6. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче балаларның ата-

аналары (законлы вҽкиллҽре) тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу рҽвешлҽре исҽбен 

алып бара; 

3.1.7.  Ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) балаларны гаилҽ мҽгарифе рҽвешендҽ 

мҽктҽпкҽчҽ белем бирү формасы сайлаганда ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) бу хакта 

«Электрон балалар бакчасы»АИС аша мҽгариф идарҽсенҽ хҽбҽр итҽлҽр. Күрсҽтелгҽн 

балалар мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программаларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль мҽгариф 

учреждениесендҽ урын бирүгҽ мохтаҗ булган чираттагы исҽпкҽ алынмый һҽм электрон 

чираттан төшереп калдырылмый. 

3.1.8.  Ата-аналар (законлы вҽкиллҽре) мҽктҽпкҽчҽ белем бирүне гаилҽ иминлеге 

рҽвешендҽ алуны тҽэмин итҽ торган балигъ булмаган балаларның ата-аналары (законлы 

вҽкиллҽре) түлҽү алмыйча методик, психологик-педагогик, диагноз-стик һҽм консульта-

тив ярдҽм алырга хокуклы, шул исҽптҽн тиешле консультация үзҽклҽре барлыкка килгҽн 

мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмаларында һҽм гомуми белем бирү оешмаларында. Мондый 

төр ярдҽм күрсҽтүне тҽэмин итү Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте органнары тара-

фыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

3.1.9. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче балаларга 

башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү программалары һҽм ата-аналар 

(законлы вҽкиллҽр) тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу формалары буенча белем алырга 

тиешле балаларны исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыра. 

3.1.10.  Күрсҽтелгҽн мҽгълүматны анализлау нҽтиҗҽлҽре буенча 3.1.2.п. да.1.1.8. 

район Башкарма комитетының мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта 

гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы муниципаль белем бирү учре-

ждениелҽрен Азнакай муниципаль районының конкрет территориялҽренҽ беркетү ту-



рындагы карары проекты зур эш башкара. 

3.1.11. Ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) балаларны башлангыч гомуми, төп гомуми, 

урта гомуми белем бирү формасы сайлаганда, ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) бу хакта 

Мҽгариф идарҽсенҽ хҽбҽр итҽлҽр. 

3.2. Мҽгариф идарҽсе уку өчен психологик-медик-педагогик ко-миссия бҽялҽмҽсе 

һҽм рекомендациялҽрен алган Балалар турында мҽгълүмат формалаштыра (4 нче 

кушымта формасы).Принимает меры по устройству детей, не получающих общего обра-

зования, в образовательные учреждения. 

3.3.  Белем бирү оешмасы: 

3.3.1.  Ҽлеге Тҽртипнең 2.3 пункты нигезендҽ тҽрбиялҽнүчелҽрне һҽм укучылар-

ның яшҽү (теркҽлү) урынына карамастан, оештыру-ганизациялҽрендҽ агымдагы исҽбен 

оештыра һҽм гамҽлгҽ ашыра һҽм мҽгариф идарҽсенҽ мҽгълүмат бирҽ. 

3.3.2. Белем бирү оешмасында кыю булмаган яки системалы рҽвештҽ дҽреслҽрне 

үткҽрмҽүче укучыларның исҽбен алып бара. 

3.3.3. Үз балалары тҽрбиялҽү һҽм укыту буенча үз вазыйфаларын тиешенчҽ башка-

ручы гаилҽлҽр ачыкланган очракта: 

- балигъ булмаганнарның укуын оештыру өчен ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) 

белҽн хезмҽттҽшлек итү чараларын кичекмҽстҽн кабул итҽ; 

- гамҽлдҽге законнар нигезендҽ йогынты чараларын күргҽндҽ балигъ булмаганнар 

эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау буенча комиссиягҽ хҽбҽр итҽ; 

- мҽгариф идарҽсенҽ күрсҽтелгҽн балалар өчен белем бирүне оештыру буенча ачыклан-

ган чаралар һҽм кабул ителгҽн чаралар турында хҽбҽр итҽ (белем бирү учреждениесе, 

кабул итү датасы, класс, укыту формасы). 

 3.3.4. Гамҽлдҽге законнар нигезендҽ балаларны агымдагы исҽпкҽ алу буенча мҽга-

риф идарҽсенҽ җибҽрелҽ торган белешмҽлҽрнең дөреслеге өчен җаваплы. 

 3.5.Мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 

программалары буенча укырга тиешле 2 айдан 18 яшькҽ кадҽрге балаларны исҽпкҽ алу 

системасын камиллҽштерү турында тҽкъдимнҽр мҽгариф идарҽсенҽ кертергҽ хокуклы.



 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче 

балаларны мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми 

һҽм урта гомуми белем бирү программалары буенча 

укытылырга тиешле балаларны исҽпкҽ алу тҽртибенҽ 

һҽм ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) тарафыннан 

билгелҽнгҽн белем алу рҽвешлҽренҽ Тҽртибенҽ  

Кушымта №1 

 

1 форма 

Яшҽү урыны буенча теркҽлмҽгҽн, ҽмма ҽлеге территориядҽ яшҽүче, 6 яшь тҽ  6 айга 

җиткҽн,   һҽм агымдагы елда беренче сыйныфларга кабул итү мөмкинлеге булган балалар 

турында мҽгълүматлар 

Азнакай муниципаль районы территориясенҽ -2 айдан 18 елга кадҽр яңадан килгҽн балалар 

турында мҽгълүмат 

№ 

п/п 

Баланы

ң 

Ф.И.О. 

 

Туган 

көне 

Яшҽү 

урын 

буенча 

теркҽлүе 

Факттагы 

яшҽү 

адресы 

Ата-аналар турында 

мҽгълүматлар 

 

Махсу

с 

билгел

ҽр 
Ф.И.О. Эш 

урын

ы 

Ф.И 

О. 

Эш 

урын

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

форма 2 

№ п/п баланың 
Ф.И.О. 

 

Туган көне Яшҽү урыны буенча фактик 

яшҽү яисҽ теркҽлү адресы  

ГБУЗ КО «БГБ» 

Исҽпкҽ алыну елы , ае 

1 2 3 4 5 

     



 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче балала-

рны мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта го-

муми белем бирү программалары буенча укытылырга тиешле 

балаларны исҽпкҽ алу тҽртибенҽ һҽм ата-аналар (законлы 

вҽкиллҽр) тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу рҽвешлҽренҽ 

Тҽртибенҽ Кушымта №2  

3 форма 

Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының коррупциягҽ каршы сҽясҽтен 

тормышка ашыру гамҽллҽре турында хисаплар 

 

 4 форма 

Белем дҽрҽҗҽсе, белем алу рҽвеше  буенча укучылар  саны турында мҽгълүмат 

 

 

№ 

п/п 

 

Баланы

ң 

Ф.И.О. 

 

Туган 

көне 

Яшҽү 

урыны 

буенча 

теркҽлү 

Яшҽү 

урыны 

буенча 

фактик 

яшҽү  

адресы 

Ата-аналар турында 

мҽгълүматлар 

 

Мах-

сус 

бил-

гелҽр 
Ф.И.0. Ме-

сто 

рабо-

ты 

Ф.И.0. Ме-

сто 

рабо-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Учреждениенең 

исеме 

 
 
барлыгы  

ф
о
р
м
а
м 

 
 

Мҽктҽп формасы буенча белем алучы чыгарылыш сыйныф укучыла-
ры 

Мҽктҽпкҽчҽ 

яшьтҽге 

группалар саны 

Укучылар саны Оешмада 

(кеше) 

Оешмадан тыш 

Гаилҽ 

(кеше) 
Самообразование 

(кеше) 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

      

Башлангыч гомуми белем 

      



 

      

Төп гомуми белем 

      

      

Урта гомуми белем 

      

      



 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче ба-
лала-рны мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм 
урта го-муми белем бирү программалары буенча укыты-
лырга тиешле балаларны исҽпкҽ алу тҽртибенҽ һҽм ата-
аналар (законлы вҽкиллҽр) тарафыннан билгелҽнгҽн белем 
алу рҽвешлҽренҽ Тҽртибенҽ Кушымта №3 

 

5    форма 

Хөрмҽтле сҽбҽплҽр аркасында дҽреслҽргҽ йөрмҽүче яки системалы рҽвештҽ 

үткҽрмҽүче укучылар турында мҽгълүматлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п баланың 
Ф.И.О. 

 

Туган көне Яшҽү урыны 

буенча теркҽлү 

Яшҽү урыны 

буенча фактик 

яшҽү  адресы 

Баланың 

категориясе , №, 

дата мед. заклю-

чения (ВК, МСЭ, 

КЭК) 

1 2 3 4 5 6 

      



 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 
яшҽүче ба-лала-рны мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, 
төп гомуми һҽм урта го-муми белем бирү программа-
лары буенча укыты-лырга тиешле балаларны исҽпкҽ 
алу тҽртибенҽ һҽм ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) та-
рафыннан билгелҽнгҽн белем алу рҽвешлҽренҽ 
Тҽртибенҽ Кушымта №4 

6 форма 

ПМГЖ узган тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча балалар турында мҽгълүмат  

 

 
 
 

 
 
 

          Рҽис 

ПМПК ______________________________ / ___________________________ / 

МП 

« ____ » ________ 2 0 _ г 

Башкаручы _____________________________________ / _____________________ /, 

№ 

п/п 

Баланы

ң 

Ф.И.О. 

 

Туган 

көне 

Теркҽлү 

буенча яшҽү 

урыны 

Яшҽү уры-

ны буенча 

фактик 

яшҽү  адре-

сы 

ПМПК 

белҽн 

укыту 

буенча 

Тҽкъдим 

Баланың 

категорияс

еКатегория 

дата 

мед.заключ

ения 

(ВК,МСЭ, 

КЭК) 

1 2 3 4 5 6 7 

       


