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Белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы
Питрҽч муниципаль районы оешмалары
җитҽкчелҽрен (директорларын, мөдирлҽрен)
аттестациялҽү тҽртибе турындагы
нигезлҽмҽне раслау хакында
«Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» Федераль законның 51
статьясы нигезендҽ, Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль
районының белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмалары
җитҽкчелҽрен (директорларын, мөдирлҽрен) аттестациялҽү үткҽргҽндҽ,
вазыйфасы буенча квалификация характеристикасында билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры килү-килмҽвен билгелҽү максатларында һҽм белем бирү
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль
районы
оешмалары
җитҽкчелҽрен
(директорларын,
мөдирлҽрен)
аттестациялҽүне уздырганда бертөрле тҽэмин итү максатларында, Питрҽч
муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирҽ:
1. Белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмалары җитҽкчелҽрен
(директорларын, мөдирлҽрен) аттестациялҽү тҽртибе турында Нигезлҽмҽне
(алга таба – Нигезлҽмҽ) (1 нче кушымта) расларга.
2. Питрҽч муниципаль районының белем бирү оешмалары
җитҽкчелҽрен (директорларын, мөдирлҽрен) аттестациялҽү өчен аттестация
комиссиясе составын (2 нче кушымта) расларга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны «Мҽгариф бүлеге»
МБУ җитҽкчесе М. А. Харитоновага йөклҽргҽ.

Питрҽч муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесе

А. В. Хҽбибуллин

Питрҽч
муниципаль
районы
Башкарма комитеты карары белҽн
расланган 1 нче кушымта
«06» май 2019 ел № 721

Белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы Питрҽч районы оешмалары
җитҽкчелҽрен (директорларын, мөдирлҽрен, җитҽкчелҽрен) аттестациялҽү
тҽртибе турында Нигезлҽмҽ
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы
оешмаларның (директорларның, мөдирлҽрнең, башлыкларның) җитҽкчелҽрен
(алга таба җитҽкчелҽр) аттестациялҽүне үткҽрү тҽртибен регламентлый
2. Белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмалар җитҽкчесен
аттестациялҽүне үткҽрү тҽртибен һҽм шартларын билгелҽү оешмаларның
гамҽлгҽ куючысы компетенциясенҽ керҽ.
3. Җитҽкчелҽрне
аттестациялҽү
максаты
булып
аларның
квалификациясе дҽрҽҗҽсенҽ, вазыйфасы буенча билгеле бер квалификация
характеристикасы талҽплҽренҽ туры килүен билгелҽү тора.
4. Җитҽкчелҽрне аттестациялҽүнең төп бурычлары булып тора:
белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешма белҽн идарҽ итүнең
нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын саклап калу һҽм арттыру;
мҽгариф эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмалар җитҽкчесе вазыйфасы
буенча Федераль закон талҽплҽрен, квалификация характеристикаларын
исҽпкҽ алу;
5. Аттестациянең төп принцибы булып, аны мҽгариф эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыручы оешма җитҽкчесе вазыйфасына дҽгъва кылучы җитҽкчелҽр
һҽм затлар өчен үткҽрү мҽҗбүри.
6. Җитҽкче вазыйфасына дҽгъва кылучы җитҽкчелҽр һҽм затларны
аттестациялҽү, кагыйдҽ буларак, алар белҽн хезмҽт килешүе төзелгҽнче,
башка очракларда - хезмҽткҽр өчен хезмҽт килешүе шартлары белҽн
билгелҽнгҽн сынау срогы чыкканчы үткҽрелҽ.
7. Аттестация комиссиясенең уңай карары кабул ителгҽн җитҽкчелҽр
вазыйфасына билгелҽнҽ. Алар һҽр 5 ел саен аттестациялҽнҽ, өч ел саен база
белем бирү оешмалары җитҽкчелҽре аттестациялҽнҽ
II. Порядок проведения аттестации
8. Җитҽкчелҽр аттестациясе Башкарма комитетның мҽгариф бүлеге
тарафыннан төзелҽ торган аттестация комиссиясендҽ үткҽрелҽ.
Гамҽлгҽ куючы аттестация комиссиясе тарафыннан һҽр аттестация
хезмҽткҽре буенча карарлар кабул иткҽндҽ белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыручы оешма җитҽкчелҽре вазыйфалары буенча законнар һҽм квалификация
характеристикалары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽү өчен җаваплы.

9. Хезмҽткҽр аттестация комиссиясенҽ вазыйфа буенча квалификация
характеристикасында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен раслау максатында
аның аттестациясен үткҽрү турында гариза бирҽ (3 нче кушымта).
Җитҽкче вазыйфасына дҽгъва кылучы затлар гаризага хезмҽт кенҽгҽсеннҽн
алынган өземтҽ теркҽлҽ.
10.
Аттестация барышында хезмҽткҽрлҽр хезмҽт эшчҽнлеген башкару
белҽн бҽйле тестлар буенча, җитҽкче вазыйфасы буенча язмача квалификация
сынаулары уза.
Тест нҽтиҗҽлҽре буенча уңай зачет өчен кирҽкле минималь баллар
саны 100 баллдан 70 балл тҽшкил итҽ.
11. Аттестация комиссиясенҽ нҽтиҗҽлҽр турында документ бирү буенча
тестларны гамҽлгҽ куючы (2 нче кушымта) булган мҽгариф идарҽсе органы
җитҽкчесе имзасы белҽн аттестациялҽнҽ торган хезмҽткҽргҽ тапшыру
рҽсмилҽштерелҽ.
Аттестациялҽнҽ торган хезмҽткҽрдҽн тҽкъдимнамҽне ҽзерлҽгҽндҽ, элеккеге
эш урыныннан характеристикалар, аның хезмҽт эшчҽнлеген характерлаучы
башка документлар да беркетелергҽ мөмкин.
Аттестациялҽнүче күрсҽтелгҽн тҽкъдим белҽн аттестациягҽ кадҽр ике
атнадан да соңга калмыйча таныштырылырга тиеш.
Аттестациялҽнүче хезмҽткҽрнең гаризасы һҽм тҽкъдим итү аттестация
комиссиясендҽ карала.
12. Аттестациялҽнүче хезмҽткҽр аттестация комиссиясе утырышында
шҽхсҽн үзе катнашырга хокуклы, бу хакта аттестация комиссиясенҽ язмача
хҽбҽр итҽ. Аттестациялҽнүче хезмҽткҽрне аттестация комиссиясе утырышына
җитди сҽбҽплҽрсез генҽ кертмичҽ, комиссия аттестация үткҽрергҽ хокуклы.
Аттестация комиссиясе карары аттестациялҽнҽ торган хезмҽткҽрнең ачык
тавыш бирү юлы белҽн аттестация комиссиясе ҽгъзаларының күпчелек
тавышы белҽн кабул ителҽ. Аттестация комиссиясе ҽгъзаларының бер үк санда
тавышлары белҽн хезмҽткҽр аттестация үткҽн дип санала.
Аттестация
комиссиясе
утырышында
катнашучы
хезмҽткҽрнең
аттестациясе нҽтиҗҽлҽре аңа тавыш бирүгҽ йомгак ясаганнан соң хҽбҽр ителҽ
15. Җитҽкчене аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе
түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
Квалификация характеристикасы белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килҽ (вазыйфа күрсҽтелҽ);
Һөнҽри ҽзерлек яисҽ квалификация күтҽрүне уңышлы узу шарты
белҽн, квалификация характеристикасы белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килҽ (вазыйфа күрсҽтелҽ) (специализация күрсҽтелҽ);
Квалификация характеристикасы белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килми (вазыйфа күрсҽтелҽ).
16. Аттестация комиссиясе карары Рҽис, тавыш бирүдҽ катнашкан
комиссия рҽисе урынбасары кул куйган көннҽн үз көченҽ керҽ һҽм
җитҽкченең шҽхси эшенҽ кертелҽ торган беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
Кирҽк булган очракта аттестация комиссиясе хезмҽткҽрнең һөнҽри
эшчҽнлеген камиллҽштерү буенча аттестация комиссиясе карарына,
специализация һҽм башка рекомендациялҽр күрсҽтеп, аның квалификациясен
күтҽрү кирҽклеге турында тҽкъдимнҽр кертҽ.

Күрсҽтелгҽн тҽкъдимнҽр булганда, җитҽкче аттестация узганнан соң бер
елдан да соңга калмыйча аттестация комиссиясенҽ рекомендациялҽрнең
үтҽлеше турында мҽгълүмат тапшыра.
17. Аттестация нҽтиҗҽлҽре турында аттестация комиссиясе карары
Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма
комитетының мҽгариф бүлеге боерыгы белҽн раслана.
18. Боерыкның күчермҽсе җитҽкченең шҽхси эшендҽ саклана.
III. Аттестация комиссиясе карарларын тормышка ашыру.
19. Претендентны ҽлеге вазифа буенча квалификация характеристикасында
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килми дип таныган очракта, аның белҽн хезмҽт килешүе
төзелми.
Ҽгҽр җитҽкче аттестация хезмҽт килешүе шартларында каралган сынау срогы
чыкканчы, аттестация комиссиясенең кире карарында хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешүе
Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 81 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты нигезендҽ
Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 71 статьясы нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
туктатыла.
20. Аттестация комиссиясе карары (рекомендациялҽре) җитҽкчесе тарафыннан
билгелҽнгҽн специализацияне уңышлы узу яки квалификация күтҽрү өлешендҽ үтҽлмҽгҽн
очракта, гамҽлгҽ куючы хезмҽткҽргҽ Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 192 статьясы
нигезендҽ дисциплинар түлҽтүлҽр кулланырга хокуклы.
21. Җитҽкчелҽрне аттестациялҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча хезмҽт бҽхҽслҽре Россия
Федерациясе
законнарында
билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ
карала.

Питрҽч муниципаль районы
Башкарма комитеты карары
белҽн расланган 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыручы мҽгариф оешмалары җитҽкчелҽрен (директорларын, мөдирлҽрен) аттестациялҽү
комиссиясе составы.

1.
2.

Хҽбибуллин
Альберт Валерьевич
Харитонова
Марина
Алексеевна

3.

Хурамшина
Айгуль Рамил кызы

4.

Шатаева
Елена Николаевна

5.

Яруллина
Милҽүшҽ Фидаи кызы

6.

Рафикова
Лилия Фҽнил кызы

7.

Миннегулова
Гөлия Мҽсгүт кызы

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитет
җитҽкчесе, аттестация комиссиясе рҽисе
Питрҽч муниципаль районы «Мҽгариф бүлеге»
муниципаль бюджет учреждениесе җитҽкчесе, аттестация
комиссиясе рҽисе урынбасары
Питрҽч муниципаль районы «Мҽгариф бүлеге»
муниципаль
бюджет
учреждениесе
методисты,
аттестация комиссиясе секретаре (килешү буенча)
Питрҽч муниципаль районы «Мҽгариф бүлеге»
муниципаль бюджет учреждениесе җитҽкчесенең укыту методик эш буенча урынбасары, мҽгариф хезмҽткҽрлҽре
профсоюзының Питрҽч район оешмасы рҽисе, аттестация
комиссиясе ҽгъзасы (килешү буенча)
Питрҽч муниципаль районы «Мҽгариф бүлеге»
муниципаль
бюджет
учреждениесе
методисты,
аттестация комиссиясе ҽгъзасы (килешү буенча)
Питрҽч муниципаль районы «Мҽгариф бүлеге»
муниципаль
бюджет
учреждениесе
методисты,
аттестация комиссиясе ҽгъзасы (килешү буенча)
Питрҽч муниципаль районы «Мҽгариф бүлеге»
муниципаль
бюджет
учреждениесе
методисты,
аттестация комиссиясе ҽгъзасы (килешү буенча)

Муниципаль белем бирү учреждениелҽре җитҽкчелҽрен (директорл
аттестациялҽү тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ 3 нче кушымта (аттест
_______________________________________________
(фамилия, исеме, атасының исеме)
вазыйфага дҽгъвачы (яки билгелҽнгҽн вазыйфага)

______________________________________________________________________________
(вазыйфаның

һҽм оешманың исеме)

ГАРИЗА
__________________________________________________________________________
__
вазыйфасы буенча квалификация характеристикасы талҽплҽренҽ туры килү-килмҽүне
билгелҽү максатында мине 20 ___ елда аттестация үткҽрүегезне сорыйм
Үзем турында түбҽндҽге мҽгълүмат җиткерҽм:
Ел, саны, туган ай _____________________________
Белемем (кайчан һҽм нинди һөнҽри белем бирү учреждениесен тҽмамлаган, алган
белгечлеге
һҽм
квалификациясе)
_______________________________________________
Дҽүлҽт яки муниципаль идарҽ, менеджмент һҽм икътисад өлкҽсендҽге юнҽлешлҽр
буенча өстҽмҽ һөнҽри белем (яки квалификация күтҽрү курслары) ______
Гомуми хезмҽт стажы________ шул исҽптҽн педагогик эш стажы________,
Җитҽкчелек стажы _________, аттестат алган вазыйфаларда_____________. .
Бу учреждениедҽ эшлим белҽн _______ ел (яки эшлҽми).
Хезмҽт кенҽгҽсеннҽн өземтҽ* (җитҽкче вазыйфасына дҽгъва кылучылар өчен)
Түбҽндҽге бүлҽклҽргҽ, исемнҽргҽ, гыйльми дҽрҽҗҽлҽргҽ, гыйльми исемгҽ ия
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__

ИКТ-технологиялҽр белҽн идарҽ итү дҽрҽҗҽсе (югары, канҽгатьлҽнерлек, түбҽн) (кирҽклегҽ
басым ясарга)
Аттестация комиссиясе утырышында аттестацияне минем катнашуымда /катнашуымнан
башка үткҽрүегезне сорыйм (кирҽклегҽ басым ясарга)
Белем бирү оешмаларының җитҽкчелҽрен аттестациялҽү тҽртибе һҽм вазыйфасы буенча
квалификация характеристикасы талҽплҽре белҽн таныштым.
"____" ___________ 20___ ел
Йорт телефоны _____________

Имза ___________
Эш телефоны ______________

