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Татарстан
Республикасы
Балык
Бистәсе
муниципаль
районы
муниципаль
белем
бирү
оешмаларының
җитәкчеләре
һәм
җитәкчеләре
(директорлары,
мӛдирләре,
башлыклары)
вазыйфасына
кандидатларны
аттестацияләү тәртибе турында
«Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законның 51
статьясы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 ел, 8 май,
28 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән
министрлыгы турындагы Нигезләмәнең 3.3 пункты нигезендә, белем бирү
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы оешмалары
җитәкчеләрен (директорларын, мӛдирләрен, башлыкларын) аттестацияләгәндә
бердәмлекне тәэмин итү максатларында КАРАР БИРӘМ :
1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы
муниципаль белем бирү оешмалары җитәкчеләре һәм җитәкчеләре
(директорлары, мӛдирләре, башлыклары) вазыйфасына кандидатларны
аттестацияләү тәртибе турындагы нигезләмәне расларга (кушымта итеп бирелә)
2. Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма
комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы
муниципаль мәгариф оешмаларының җитәкчеләре һәм җитәкчеләре
(директорлары, мӛдирләре, башлыклары) вазыйфасына кандидатларны
аттестацияләү тәртибе турында»2017 елның 11 июлендәге 158 номерлы
карарын үз кӛчен югалткан дип танырга.
3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль
районының
Интернет-телекоммуникация
челтәрендәге
http://ribnayasloboda.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнашкан рәсми сайтында һәм Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы
буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми
порталында урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Татарстан
Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының
мәгариф бүлеге» МКУ башлыгы И.М. Садыйковка йӛкләргә.
Җитәкче

Р.Л. Исланов

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль
районы Башкарма
комитетының 08.05.2019 ел,
№ 164пи карарына кушымта

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы муниципаль
белем бирҥ оешмаларының җитҽкчелҽре һҽм җитҽкчелҽре (директорлары,
мөдирлҽре, башлыклары) вазыйфасына кандидатларны аттестациялҽҥ
тҽртибе турында нигезлҽмҽ
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль
районы муниципаль белем бирү оешмаларының җитәкчеләре һәм җитәкчеләре
(директорлары, мӛдирләре, башлыклары) вазыйфасына кандидатларны (алга
таба-җитәкчеләр) аттестацияләү тәртибен регламентлый.
1.2. Җитәкчеләрне аттестацияләүнең максаты булып аларның
квалификация дәрәҗәсенең вазыйфасы буенча квалификация характеристикасы
белән билгеләнгән таләпләргә туры килүен ачыклау тора.
1.3. Җитәкчеләрне аттестацияләүнең тӛп бурычлары түбәндәгеләрдән
гыйбарәт:
белем бирү оешмасы белән идарә итүнең сыйфатын саклау һәм аның
дәрәҗәсен күтәрү;
федераль закон таләпләрен, мәгариф оешмасы җитәкчесе вазыйфалары
буенча квалификация характеристикаларын исәпкә алу.
1.4. Аттестациянең тӛп принцибы- аның мәгариф оешмасында җитәкче
вазыйфасына дәгъва кылучы җитәкчеләр һәм затлар ӛчен үткәрү мәҗбүрилеге.
1.5. Җитәкчеләрне һәм җитәкче вазыйфасына дәгъва кылучы затларны
аттестацияләү алар белән хезмәт килешүе тӛзелгәнче яки хезмәткәр ӛчен
билгеләнгән сынау срогы тәмамланганчы үткәрелә.
1.6. Аттестация комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән
җитәкчеләр вазыйфага билгеләнә. Алар һәр 3 ел саен аттестацияләнә.
II. Аттестацияне ҥткҽрҥ тҽртибе
2.1. Җитәкчеләр аттестациясе "Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге" муниципаль
казна учреждениесе тарафыннан оештырыла торган аттестация комиссиясе
(алга таба-Комиссия) тарафыннан үткәрелә»
2.2. Комиссия җәмәгать башлангычлары нигезендә эшли.

2.3. Комиссия составы «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» МКУ башлыгы
боерыгы белән, комиссия рәисе, рәис урынбасары, сәркәтибе һәм җирле
үзидарә органнары, мәгариф идарәсе органнары, мәгариф хезмәткәрләре
профсоюзы, белем бирү оешмаларының дәүләт-иҗтимагый идарәсе органнары
(мәгариф оешмалары җитәкчеләре советы) вәкилләреннән торган комиссия
әгъзалары составында раслана.
Аттестация комиссиясенең персональ составы һәм эш графигы
«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма
комитетының мәгариф бүлеге» МКУ начальнигының приказы белән 1 елга
раслана.
2.4.Комиссия рәисе:
а) комиссия эшчәнлеге белән гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра;
б) комиссия утырышларында рәислек итә;
в) комиссия эшен оештыра;
г) комиссия кабул иткән карарларны гамәлгә ашыруны гомуми
контрольдә тота.
2.5. Комиссия рәисе урынбасары, Комиссия рәисе булмаганда, комиссия
рәисе вазыйфаларын башкара.
2.6. Комиссия сәркәтибе комиссия карарларының материалларын һәм
проектларын, кандидат (кандидатлар) һәм җитәкчене аттестацияләү буенча
тәкъдимнәр әзерли, запрослар җибәрә,кандидат һәм мәгариф оешмасы
җитәкчесенә кабул ителгән карар турында хәбәр итә.
2.7. Комиссия үз эшен оештыру тәртибен мӛстәкыйль билгели. Комиссия
эшчәнлегенең тӛп формасы булып утырышлар санала.
2.8. Әгәр дә комиссия утырышында аның әгъзаларының гомуми санының
яртысыннан артыгы катнашса, утырыш вәкаләтле санала.
2.9. Хезмәткәр комиссиягә вазыйфасы буенча квалификация
характеристикасы белән билгеләнгән таләпләргә (1 нче кушымта) туры килүен
раслау максатыннан аның аттестациясен үткәрү турында гариза бирә.
Җитәкче вазифасына дәгъва кылучы затлар гариза белән бергә хезмәт
кенәгәсеннән рәсмиләштерелгән ӛземтә бирәләр.
2.10. Аттестация барышында хезмәткәрләр тест формасында җитәкче
вазифасы буенча хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыруга бәйле сораулар буенча
квалификация сынаулары узалар.
2.11. Комиссиягә тест нәтиҗәләрен җиткергәннән соң аттестацияләнүче
хезмәткәргә атесстацияләнү турында «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль
казна учреждениесе башлыгы имзасы белән (2 нче кушымта) документ
тапшыру рәсмиләштерелә.
Тәкъдир итү алдыннан аттестацияләнүче хезмәткәрдән элеккеге эш
урыныннан тәкъдимнәр, характеристикалар соратып алына.
Аттестацияләнүче әлеге тәкъдир итү белән график белән билгеләнгән
аттестациягә кадәр ике атнадан да соңга калмыйча таныштырылырга тиеш.
Әлеге граик «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы

Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе
башлыгы боерыгы белән раслана.
2.12. Аттестацияләнүче хезмәткәрнең гаризасы һәм үзен тәкъдим итүе
комиссиядә карала.
2.13. Аттестацияләнүче хезмәткәр комиссия утырышында шәхсән
катнашырга хокуклы, бу хакта ул комиссиягә язмача хәбәр итә.
Аттестацияләнүче хезмәткәр җитди сәбәпсез комиссия утырышына килмәгәндә,
комиссия аттестацияне уздырырга хокуклы.
2.14.
Аттестация
процессында
аттестацияләнүче
хезмәткәр
катнашмаганда комиссия карары комиссия әгъзалары тарафыннан ачык тавыш
бирү юлы белән кабул ителә. Комиссия әгъзаларының тавышлары тигез
булганда, хезмәткәр аттестация узды дип санала.
Комиссия утырышында турыдан-туры катнашучы педагогик хезмәткәрне
аттестацияләү нәтиҗәләре аңа тавыш бирүгә йомгак ясаганнан соң хәбәр ителә
2.15. Җитәкчене аттестацияләү нәтиҗәләре буенча Комиссия түбәндәге
карарларның берсен кабул итә:
квалификация характеристикасы белән билгеләнгән таләпләргә туры килә
(вазыйфасы күрсәтелә);
квалификация характеристикасы белән билгеләнгән таләпләргә туры килә
(вазыйфа күрсәтелә), һӛнәри әзерлек яисә квалификация күтәрүне уңышлы узу
шарты белән туры килә (специализация күрсәтелә).);
квалификация характеристикасы белән билгеләнгән таләпләргә туры
килми (вазыйфа күрсәтелә).
2.16. Комиссия карары, тавыш бирүдә катнашкан рәис, рәис урынбасары,
сәркәтиб һәм комиссия әгъзалары кул куйган кӛннән үз кӛченә керә торган
беркетмә белән рәсмиләштерелә.
2.17. Кабул ителгән карар белән килешмәгәндә комиссия әгъзасы язма
рәвештә аерым фикер белдерергә хокуклы, ул комиссия утырышы
беркетмәсенә теркәлә.
Кирәк булган очракта Комиссия комиссия карарына хезмәткәрнең һӛнәри
эшчәнлеген
камилләштерү
буенча,
белгечлеген
күрсәтеп,
аның
квалификациясен күтәрү зарурлыгы турында һәм башка тәкъдимнәр кертә.
Күрсәтелгән тәкъдимнәр булганда, җитәкче аттестация узганнан соң бер
елдан да соңга калмыйча комиссиягә тәкъдимнәрнең үтәлеше турында
мәгълүмат тапшыра.
2.18. Аттестация нәтиҗәләре турындагы комиссия карары «Татарстан
Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының
мәгариф бүлеге»муниципаль казна учреждениесе башлыгы боерыгы белән
раслана.
2.19. Боерык күчермәсе җитәкченең шәхси эшендә саклана.
2.20. Комиссия эшчәнлеген оештыру-техник яктан тәэмин итүне
«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма
комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе башкара.

III. Комиссия карарларын тормышка ашыру
3.1.Җитәкче вазыйфасына дәгъва кылучы әлеге вазыйфа буенча
квалификация характеристикасы белән билгеләнгән таләпләргә туры килми дип
танылган очракта, аның белән хезмәт шартнамәсе тӛзелми.
Җитәкче аттестациясе хезмәт килешүе шартлары белән каралган сынау
срогы тәмамланганчы уздырылган очракта, комиссиянең тискәре карары
вакытында хезмәткәр белән хезмәт килешүе Россия Федерациясе Хезмәт
кодексының 81 статьясындагы 1 ӛлешенең 3 пункты нигезендә Россия
Федерациясе Хезмәт кодексының 71 статьясында билгеләнгән тәртиптә ӛзелә.
3.2.Комиссия карары (рекомендациясен) үтәмәгәндә, билгеле бер
белгечлекнең һӛнәри әзерлеген уңышлы үткәндә яки квалификацияләрен
күтәргәндә, " Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы
Башкарма комитетының мәгариф бүлеге» муниципаль казна учреждениесе
башлыгы, Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 192 статьясы нигезендә,
хезмәткәргә дисциплинар җәза кулланырга хокуклы.
3.3.Җитәкчеләрне аттестацияләү мәсьәләләре буенча хезмәт бәхәсләре
Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә карала.

Татарстан Республикасы Балык
Бистәсе муниципаль районы
муниципаль белем бирү
оешмаларының җитәкчеләре һәм
җитәкчеләре (директорлары,
мӛдирләре, башлыклары)
вазыйфасына кандидатларны
аттестацияләү тәртибе турында
нигезләмәгә 1нче кушымта
____________________________________
(аттестация комиссиясенә)

___________________________________
(вазыйфага дәгъвачының фамилиясе,
исеме, атасы исеме)

____________________________________
(вазыйфасы атамасы)
____________________________________

ГАРИЗА
Вазыйфага караган квалификацион билгеләмәгә туры килүне ачыклау
максатыннан мине 20____ елда аттестацияләүне үтенәм
____________________________________________________________________
(вазыйфа һәм учреждение атамасы)

Үзем турында түбәндәгеләрне хәбәр итәм:
Туган елым, кӛнем ___________________________________________
Белемем (кайчан һәм нинди уку йортын тәмамлаган, нинди белгечлек буенча
белем
алынган)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ӛстәмә профессиональ белем алу (яки ӛстәмә белем бирү курслары) дәүләт яки
муниципаль җитәкчелеге, менеджмент һәм икътисад юнәлешләрендә
__________________
____________________________________________________________________
Гомуми хезмәт стажы ______, шул исәптән, педагогик стаж ________,
җитәкчелек хезмәтенең стажы _________, аттестацияләнүче вазифа буенча
__________.
Әлеге учреждениеда ______________ елдан бирле элим (яки эшләмим).
Хезмәт кенәгәсеннән рәсмиләштерелгән ӛземтә беркетәм* (җитәкче вазифасына
дәгъва кылучылар ӛчен)
Түбәндәге бүләкләргә, фәнни дәрәҗәләргә, фәнни исемнәргә лаек
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ИКТ-технологияләр белән куллана белү дәрәҗәсе (югары, уртача, түбән)
(кирәкнең астына сызарга)

Аттестация комиссиясенең утырышында узачак аттестациясен минем шәхсән
катнашымда (минем шәхсән катнашымнан башка) (кирәкнең астына сызарга)
үткәрүне сорыйм
Белем бирү учрежденияләренең җитәкчеләре квалификация характеристиканың
һәм аттестация үткәрүнең таләпләре белән таныштырылдым.
«____» _____________ 20___ ел.
Ӛй телефоны _____________

Имза _________________
Эш телефоны____________

Татарстан
Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль
районы муниципаль белем
бирү
оешмаларының
җитәкчеләре һәм җитәкчеләре
(директорлары,
мӛдирләре,
башлыклары)
вазыйфасына
кандидатларны аттестацияләү
тәртибе турында нигезләмәгә
2нче кушымта
ТҼКЪДИМ ИТҤ
________________________________________________________________,
(кем тәкъдим ителә, фамилиясе, исеме, атасы исеме)

(вазыйфасы, учреждениенең исеме)

(яки вазыйфага дәгъва кылучы _________________________________________,
(вазыйфасы, учреждение исеме)
аттестацияләнүченең билгеләнгән квалификация характеристикой вазыйфасы
буенча таләпләргә туры килүен раслау максатыннан.
1. Гомуми мәгълүмат
Туган елым, кӛнем ___________________________________________________
Белем турында мәгълүмат______________________________________________
(югары, урта профессиональ, башлангыч профессиональ, гомуми
урта), кайсы уку йортын тәмамлаган ___________________________
_________________________________________тәмамлау
вакыты:
___________,
Алынган белгечлек: ___________________________________________,
Диплом буенча квалификация:
____________________________________________
«Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», «Персонал белән идарә итү”
юнәлешләре буенча белемем ___________________
(Икенче белем алынганган очракта, нинди курста укуын күрсәтеп белем
бирүнең һәр юнәлеше буенча мәгълүмат бирергә кирәк)
Идарә эшчәнлеге профиле буенча квалификация күтәрү курслары (өстәмә
белем бирү курсларының һәм учреждениеләренең исеме, тәмамлау елы, уку
сәгатьләренең саны)_________________________________
Гомуми хезмәт стажы __________ел, шул исәптән педагогик хезмәт стажы
_________ ел, җитәкче вазыйфаларда эш стажы ________ ел, шул исәптән
белем бирү учрежденияләрендә _____ел.
Атесстацияләнүче хезмәткәрнең вазыйфага билгеләнгән кӛне*__________

(әлеге пункт билгеләнгән җитәкчеләргә тутырыла)

II. Һөнҽри эшчҽнлектҽ төп казанышлар
Педагогик вазыйфасы буенча квалификация категориясе булу, бирү елы
Бүләкләре булу, бүләкләү елы _____________________________________
Гыйльми дәрәҗәсе булу, бирү елы _____________________________
Башка профессиональ казанышлар______________________________
III. Җитҽкче вазыйфасына билгелҽҥ өчен алшартлар
________елдан ______ елга кадәр белем бирү учрежденияләренең җитәкче
вазыйфаларын башкаручылар резервында торган
(резерв формалаштыручы мәгариф белән идарә итү органы исеме)
Уңышлы эшчәнлекне билгеләүче җитәкченең эшлекле һәм шәхси сыйфатлары
булу (эшлекле һәм шәхси сыйфатларның вазыйфа буенча квалификация
характеристикасы
белән
билгеләнгән
таләпләргә
туры
килүе)
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Хезмәткәрнең мәгълүмати компетентлыгы (мәгълүмат, мультимедиа һәм
цифрлы ресурслар белән эшли белү дәрәҗәсе)
Вазыйфа буенча тест нәтиҗәләре, нинди документ нигезендә раслана ________
____________________________________________________________________
Аттестация комиссиясе өчен нҽтиҗҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр:
____________________________________________________________________
Квалификация характеристикасы белән билгеләнгән таләпләргә туры килә
(вазыйфа күрсәтелә), һөнәри әзерлекне уңышлы узу яисә квалификация үстерү
шарты белән билгеләнгән таләпләргә туры килә (белгечлек күрсәтелә)
(вазыйфаның атамасы күрсәтелә).),
вазыйфасы буенча квалификация характеристикасы белән билгеләнгән
таләпләргә туры килми (вазыйфасы күрсәтелә).

Һөнҽри эшчҽнлекне камиллҽштерҥ өчен тҽкъдимнҽр:
Җитәкче
“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы»
Башкарма комитетның мәгариф бүлеге”МКУ җитәкчесе
_________ ______________
(имза)
(имзаны киңәйтү)
МП
Тәкъдим итү белән таныштырылдым

_____________20___г.________
(дата)
(имза)

