
 

 
Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче 
Һҽм мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми,төп гомуми һҽм 
урта гомуми белем бирү программалары буенча белем  
алырга тиешле балаларны исҽпкҽ алу тҽртибе һҽм  
ата-аналар тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу 
формалары турында  

  
«Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 273-

ФЗ номерлы Федераль законның 63 статьясы нигезендҽ Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитетының мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм 
урта гомуми белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле балаларны 
исҽпкҽ алу, Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче 
гражданнарның һҽр дҽрҽҗҽдҽге гомуми белем алуга хокукларын тҽэмин итү 
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру максатларында Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
   1. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ урнашкан муниципаль 
белем бирү учреждениелҽрендҽ мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм 
урта гомуми белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле балаларны 
исҽпкҽ алу тҽртибен (1 нче кушымта) расларга. 
   2. МКУ «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
бүлеге»нҽ мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 
программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исҽпкҽ алу эшен 
оештырырга. 
    3. Балаларны исҽпкҽ алуны уздыруда катнашучы органнар, учреждениелҽр һҽм 
оешмалар җитҽкчелҽренҽ үз вҽкалҽтлҽре кысаларында МКУ «Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге» һҽм мҽктҽпкҽчҽ, 
башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү программалары буенча 
белем алырга тиешле балаларны исҽпкҽ алуны тормышка ашыруда белем бирү 
учреждениелҽренҽ ярдҽм күрсҽтергҽ тҽкъдим итҽргҽ. 
     4. Ҽлеге карарны «ТР Югары Ослан муниципаль районының мҽгариф бүлеге» 
МКУ рҽсми сайтында урнаштырырга. 
     5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны «ТР Югары Ослан муниципаль 
районы мҽгариф бүлеге» МКУ Башлыгы В. В. Касыймовка йөклҽргҽ. 
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Югары Ослан 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 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
1.1. Югары Ослан 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 Югары Ослан муниципаль 
районының мҽгариф учреждениелҽрендҽ төп белем бирү программалары буенча 
укырга тиешле балаларны ел саен шҽхси исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыру 
максатларында эшлҽнгҽн. 

1.2. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Конституциясенең 9 статьяның 1 

өлешендҽге 6 пункты, 63 статьяның 5 өлеше, «Россия Федерациясендҽ мҽгариф 

турында» 29.12.2012 № 273 - ФЗ Федераль законның 64 статьясындагы 3 өлеше 

нигезендҽ һҽм гражданнарның һҽркем өчен мөмкин булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ, 

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

үтҽү максатларында эшлҽнгҽн. 

1.3. Тҽртип Югары Ослан 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 балалар исҽбен оештыруны һҽм 

Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ балаларны исҽпкҽ алуны 

үткҽрүдҽ катнашучы оешмалар белҽн билгелҽнгҽн белем алу формаларын билгели. 

  1.4. Яшҽү (тору) урыны буенча теркҽлүгҽ карамастан, Югары Ослан 

муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче (даими яки вакытлыча) яки булган 

балалар түбҽндҽге яшь чиклҽрендҽ белем алуга конституциячел хокукны гамҽлгҽ 

ашыру максатларында исҽпкҽ алынырга тиеш: 

  түбҽн чик-2 айдан кадҽрге балалар; 

        югары чик-18 яшькҽ кадҽрге балалар, шулай ук гомуми белем бирү 

учреждениелҽрендҽ белем алучы 18 яшьтҽн өлкҽнрҽк затлар. 

     1.5. Мҽҗбүри гомуми белем алмаучы балаларны ачыклау һҽм исҽпкҽ алу, балигъ 

булмаганнарның күзҽтүчесезлеген һҽм хокук бозуларын профилактикалау 

системасы органнары һҽм учреждениелҽренең гамҽлдҽге законнар нигезендҽ 

кызыксынган затлар һҽм оешмалар белҽн хезмҽттҽшлеге кысаларында гамҽлгҽ 

ашырыла. 

    1.6. Мҽгариф учреждениелҽренең балигъ булмаганнарның күзҽтүчесезлеген һҽм 

хокук бозуларын профилактикалау системасы учреждениелҽре һҽм органнары 

белҽн үзара хезмҽттҽшлеге буенча оештыру эшен МКУ «Югары Ослан муниципаль 

районының мҽгариф бүлеге» үткҽрҽ. 



    1.7. Балаларны исҽпкҽ алу Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының түбҽндҽге учреждениелҽре, оешмалары һҽм структур бүлекчҽлҽре 
белҽн үзара бҽйлҽнештҽ алып барыла: 

- мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем бирү 
программаларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль белем бирү учреждениелҽре; 

- Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль 
яклау министрлыгының Югары Ослан муниципаль районындагы социаль яклау 
идарҽсе; 

- Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының опека һҽм 
попечительлек бүлеге; 

- «Үзҽк район хастаханҽсе» ДАСУ; 
- РФ ЭЭМ ТР буенча муниципальара бүлегенең «Югары Ослан» полиция бүлеге; 

       - Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы Балигъ 
булмаганнар эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау комиссиясе.   

  1.8. Балаларны исҽпкҽ алу буенча мҽгълүмат ҽлеге Тҽртип нигезендҽ «Шҽхси 

мҽгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы Федераль закон 

талҽплҽренҽ туры китереп җыю, тапшыру, саклау һҽм куллануга тапшырылырга 

тиеш. 

2. Исҽп мҽгълүматларын формалаштыру. 

    2.1. Балаларны исҽпкҽ алу «ЭДС» мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ һҽм 

«ТРда Электрон белем бирү» мҽгълүмати - телекоммуникация челтҽрендҽ Югары 

Ослан муниципаль районының мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта 

гомуми белем бирү буенча белем бирү программаларын тормышка ашыручы белем 

бирү учреждениелҽрендҽ белем алырга тиешле балалар турында бердҽм 

мҽгълүмат банкын формалаштыру юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла (алга таба текст 

буенча-  мҽгълүматлар банкы). 

    2.2. Мҽгълүматлар банкын формалаштырганда гражданнарның ризалыгы белҽн 

алынган шҽхси мҽгълүматлары, ҽ балигъ булмаган балаларга карата - аларның ата-

аналары (законлы вҽкиллҽре) ризалыгы белҽн кулланыла. Гражданнарның шҽхси 

мҽгълүматларын исҽпкҽ алу «Шҽхси мҽгълүматлар турында» 27.07.2006 ел, № 152-

ФЗ Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ башкарыла. 

    2.3. Мҽгълүматлар банкын формалаштыру чыганаклары булып тора: 

    - мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽренҽ һҽм муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирү учреждениелҽренҽ укырга кабул итүгҽ дҽгъва кылучы балаларның электрон 

мҽгълүматлар банкы - «ЭДС» АИС; 

    - «ТР Электрон мҽгариф» ИС (электрон журнал). 

    2.4. Хисап мҽгълүматларын формалаштырганда, МКУ  «Югары Ослан муниципаль 

районының мҽгариф бүлеге»  Югары Ослан муниципаль районының учреждение һҽм 

оешмаларыннан, структур бүлекчҽлҽреннҽн алынган мҽгълүматны исҽпкҽ ала: 

    2.4.1. «Үзҽк район хастаханҽсе» ДАСУ мҽгълүматлары: 

    - яшҽү урыны буенча теркҽлмҽгҽн, ҽмма ҽлеге территориядҽ яшҽүче, 6 яшь 6 айга 

җиткҽн һҽм беренче классларга кабул ителергҽ тиешле балалар турында (сорау 

буенча) 

   - Югары Ослан муниципаль районы территориясенҽ 2 айдан 18 елга кадҽр яңа 
килгҽн балалар турында (сорау буенча бирү вакыты) 
       2.4.2. Мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп гомуми һҽм урта гомуми белем 
программаларын гамҽлгҽ ашыручы муниципаль мҽгариф учреждениелҽре 
тарафыннан бирелҽ торган белешмҽлҽр: 



     - мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программасы буенча укуны 2 айдан 7 елга кадҽр 
төгҽллҽүче һҽм агымдагы елда беренче сыйныфка кабул ителергҽ тиешле балалар 
турында мҽгълүмат бирү вакыты ел саен 1 сентябрьгҽ, 1 мартка кадҽр (кушымта 
формасы буенча); 

- белем дҽрҽҗҽсе һҽм укыту формалары буенча укучылар саны, мҽгълүмат бирү 
сроклары турында ел саен 01 сентябрь, 01 мартка кадҽр (кушымта 2); 

- тҽрбиялҽнүчелҽрнең, укучыларның саны турында гомуми җыелма мҽгълүмат 
бирү вакыты ел саен 1 сентябрьгҽ, 1 мартка кадҽр (3 нче кушымта). 

-  сҽбҽпсез уку дҽреслҽренҽ йөрмҽүче яки системалы рҽвештҽ дҽрес калдыручы 
укучылар турында, ай саен 1 числога мҽгълүмат бирү вакыты (кушымта 4); 

     - ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) балаларны гаилҽ белеме һҽм үз-үзеңҽ белем 

бирү рҽвешендҽ белем алу рҽвешлҽрен сайлап алу турында  мҽгълүмат бирү 

вакыты ел саен 1 сентябрьгҽ кадҽр (5 нче кушымта). 

    2.4.3. Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм 

социаль яклау министрлыгының Югары Ослан муниципаль районындагы социаль 

яклау идарҽсе тарафыннан күрсҽтелҽ торган белешмҽлҽр:  

    Бердҽм муниципаль мҽгълүматлар банкында социаль куркыныч хҽлдҽ булган 

гаилҽлҽрдҽ теркҽлгҽн балалар турында.  

     2.4.4. ТР буенча ЭЭМ муниципальара бүлегенең «Югары Ослан» полиция бүлеге 

мҽгълүматлары: 

    - 18 яшькҽ кадҽр иректҽн мҽхрүм итү урыннарында хөкем ителгҽн һҽм җҽза үтҽүче 

балалар турында, 

    - ябык типтагы махсус уку йортларында булган балалар турында.    

    2.5. Ҽлеге Тҽртипнең 2.4.3-2.4.4 пунктында санап үтелгҽн балалар турында 

мҽгълүматлар балалар турында шҽхси мҽгълүматларны үз эченҽ алган исемлеклҽр 

белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

    2.6. Белешмҽлҽр, ҽлеге тҽртипнең п. 2.5. күрсҽтелгҽн МКУ «Югары Ослан 

муниципаль районы мҽгариф бүлеге» белҽн электрон рҽвештҽ хезмҽттҽшлек итҽ 

торган оешма җитҽкчелҽре тарафыннан бирелҽ. 

 

3. Югары Ослан 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 эшен оештыру 

 

3.1. МКУ «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге»  

 

      3.1.1. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче 2 айдан 18 

яшькҽ кадҽрге балаларны исҽпкҽ алуны оештыру эшен координацияли. 

     3.1.2. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча белем алырга тиешле 

балаларны мҽктҽпкҽчҽ белем бирү буенча белем бирү программаларын гамҽлгҽ 

ашыручы муниципаль белем бирү учреждениелҽреннҽн, Югары Ослан муниципаль 

районы территориясендҽ яшҽүче мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча 

«Интернет» мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ «ЭДС» (алга таба - «ЭДС» 

автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы аша) белем алу хокукына ия балалар 

саны турында мҽгълүматлар алу юлы белҽн исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыра. 

     3.1.3. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽренҽ укырга керү өчен исҽпкҽ куелган 

балалар саны турында объектив мҽгълүмат алу максатында , шулай ук агымдагы уку 

елында учреждениедҽ урын бирүгҽ мохтаҗ балалар саны (актуаль сорау) һҽм аннан 



соңгы елларда (кичектерелгҽн сорау), МКУ «Югары Ослан муниципаль районының 

мҽгариф бүлеге» «Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү» автоматлаштырылган мҽгълүмат 

системасын (электрон чират) куллана.    

  3.1.4. Исҽпкҽ алу балалар бакчаларына кабул итү процедурасының 

"үтҽкүренмҽлелеген" тҽэмин итү, мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерү өчен, учреждениелҽрдҽ урынның тиешле һҽм җитҽрлек күлҽмдҽ 

булуын тҽэмин итүне планлаштыру, шулай ук мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларны карау 

максатыннан башкарыла. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесендҽ урын мондый 

урынга ихтыяҗ турында гаризалар керү чиратына карап бирелҽ. Федераль законнар 

белҽн гражданнарның аерым категориялҽре өчен балаларны чираттан тыш һҽм 

беренче чиратта мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽрендҽ урыннар белҽн тҽэмин 

итүгҽ хокуклар билгелҽнҽ. 

     3.1.5. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча белем алуның төрле 

рҽвешлҽрендҽ укучы балалар исҽбен формалаштыра: оешмада һҽм оешмадан 

читтҽ (гаилҽ белеме һҽм үз-үзеңҽ белем бирү рҽвешендҽ), шулай ук башка белем 

бирү учреждениелҽренҽ күчерүгҽ мохтаҗ балалар. 

    3.1.6. Балаларны (яңа урынга күчүгҽ, мҽгариф траекториясен төгҽллҽштерүгҽ, 

яисҽ башка шартларга бҽйле рҽвештҽ) күчерү бер мҽгариф учреждениесеннҽн буш 

урыннар булган башка белем бирү учреждениесенҽ бирелҽ. Элегрҽк бала укыган 

мҽгариф учреждениесе белҽн белем бирү мөнҽсҽбҽтлҽре, белем бирү 

программасын үзлҽштерүне дҽвам итү өчен, башка учреждениелҽргҽ күчерү 

нигезендҽ, «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 

декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 61 статьясындагы 2 өлешенең 1 

пункты нигезендҽ, ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) инициативасы белҽн туктатыла. 

Ҽгҽр ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) баланың бер мҽгариф учреждениесендҽ укуын 

туктату турында карар кабул итсҽ дҽ, баланы күчерү тҽртибендҽ түлҽүсез урыннары 

булмаган белем бирү учреждениесе табылмаса, укучы белем бирү 

учреждениесеннҽн, ҽ ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) 29.12.2012 № 273 Федераль 

законның 67 статьясындагы 4 өлеше нигезендҽ күчерелҽ 

- «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» Федераль закон «Югары Ослан 

муниципаль районы мҽгариф бүлеге» муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

учреждениесендҽ Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программасы буенча белем бирү 

учреждениесенҽ урын бирүгҽ мохтаҗ буларак ҽлеге баланы теркҽүне дҽвам итү 

өчен баланы урнаштыру мҽсьҽлҽсен хҽл итү өчен мөрҽҗҽгать итҽ. 

3.1.7. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче балаларның ата-

аналары (законлы вҽкиллҽре) тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу рҽвешлҽре 

исҽбен алып бара. 

3.1.8. Ата-аналар (законлы вҽкиллҽре) балаларны гаилҽ белеме формасында 

мҽктҽпкҽчҽ белем алу рҽвешлҽрен сайлаганда ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) бу 

хакта «ЭДС» АИС аша «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге» МКУ 

хҽбҽр итҽ. Күрсҽтелгҽн балалар мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программаларын гамҽлгҽ 

ашыручы муниципаль мҽгариф учреждениесендҽ урын бирүгҽ мохтаҗ булган 

чираттагы исҽпкҽ алынмый һҽм электрон чираттан төшереп калдырылмый. 

3.1.9. Ата-аналар (законлы вҽкиллҽре) мҽктҽпкҽчҽ белем бирүне гаилҽ белеме 

формасында алуны тҽэмин итҽ торган балигъ булмаган балаларның ата-аналары 

(законлы вҽкиллҽре) түлҽү алмыйча методик, психологик-педагогик, диагностик һҽм 

консультатив ярдҽм алырга хокуклы, шул исҽптҽн тиешле консультация үзҽклҽре 



булдырылган мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽрендҽ һҽм гомуми белем бирү 

учреждениелҽрендҽ. Мондый төр ярдҽм күрсҽтүне тҽэмин итү Россия Федерациясе 

дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

3.1.10. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче балаларның 

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

аналары (законлы вҽкиллҽре) тарафыннан билгелҽнгҽн белем алу формалары 

буенча укырга тиешле балалар исҽбен гамҽлгҽ ашыра. 

3.1.11. 3.1.2.-3.1.8 п. күрсҽтелгҽн мҽгълүматны анализлау нҽтиҗҽлҽре буенча 

Югары Ослан муниципаль районы хакимиятенең мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч гомуми, төп 

гомуми һҽм урта гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы 

муниципаль белем бирү учреждениелҽрен Югары Ослан муниципаль районының 

конкрет территориялҽренҽ беркетү турындагы карары проектын эшли. 

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

гомуми, урта гомуми белем алу рҽвешлҽрен сайлаганда, ата-аналар (законлы 

вҽкиллҽр) бу хакта МКУ «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге» хҽбҽр 

итҽ. 

Ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) балаларны сайлап алу турында мҽгълүмат белем 

алу рҽвешлҽре ҽлеге карар кушымтасына ярашлы таблицага кертелҽ (2 Кушымта). 

    3.2.Мҽгариф учреждениесендҽ гомуми белем алмаган балаларны урнаштыру 

буенча чаралар күрҽ. 

   3.3. Белем бирү учреждениесе: 

      3.3.1. Ҽлеге тҽртипнең . п. 2.3. нигезендҽ    аларның яшҽү урыннарына 

карамастан, учреждениедҽ тҽрбиялҽнүчелҽрне һҽм укучыларны агымдагы исҽпкҽ 

алуны оештыра һҽм гамҽлгҽ ашыра (теркҽү үткҽрҽ), МКУ  «Югары Ослан 

муниципаль районының мҽгариф бүлеге»нҽ мҽгълүмат бирҽ. 

     3.3.2. Мҽгариф учреждениесендҽ дҽреслҽрне  сҽбҽпсез калдыручы яки 

системалы рҽвештҽ дҽрес калдыручы укучыларның исҽбен алып бара. 

      3.3.3. Үз балаларын тҽрбиялҽү һҽм укыту буенча үз вазыйфаларын тиешенчҽ 
башкармаган гаилҽлҽр ачыкланган очракта: 
   - балигъ булмаганнарның укуын оештыру өчен ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) 
белҽн үзара хезмҽттҽшлек итү чараларын кичекмҽстҽн кабул итҽ; 
   - гамҽлдҽге законнар нигезендҽ йогынты чаралары күрү өчен Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитетының балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм 
аларның хокукларын яклау буенча комиссиясенҽ хҽбҽр итҽ; 

- МКУ «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге»нҽ ачыкланган һҽм 

күрсҽтелгҽн балалар өчен белем бирүне оештыру буенча 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 МКУ 

«Югары Ослан муниципаль районының мҽгариф бүлеге»нҽ җибҽрелҽ торган 

белешмҽлҽрнең дөреслеге өчен җаваплы. 

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

программалары буенча белем алырга тиешле 2 айдан 18 яшькҽ кадҽрге балаларны 

исҽпкҽ алу системасын камиллҽштерү турындагы тҽкъдимнҽрне «Югары Ослан 

муниципаль районының мҽгариф бүлеге» муниципаль мҽгариф учреждениесенҽ 

кертергҽ хокуклы. 



 
1 нче кушымта 

2 айдан 7 яшькҽ кадҽр  балалар турында,шулай ук  мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 
программасы буенча укуны тҽмамлап чыгучылар һҽм  агымдагы елда беренче 

сыйныфка кабул ителергҽ тиеш балалар турында мҽгълүмат 
 

 
2 нче кушымта 

Белем дҽрҽҗҽсе укыту формалары һҽм белем алу формалары буенча укучылар саны 
турында мҽгълүмат 

 

 
 

3 нче кушымта 
Мҽгариф оешмаларында белем дҽрҽҗҽсе буенча 

  тҽрбиялҽнүчелҽр, укучылар саны турында җыелма мҽгълүмат 

№ Исеме  Количество 

1 Мҽгълүматлар банкында гомуми балалар саны   

2 Банктан киткҽн мҽгълүматлар саны (сҽбҽбе)   

3 Банкка килгҽн мҽгълүматлар саны (сҽбҽбе)   

4 МКДОУ да тҽрбиялҽнүчелҽр саны   

5 1-11 нче сыйныф укучылары саны   

6 Инвалид балалар саны   

7 Хисап датасына 1нче сыйныфка керүчелҽр саны   

8 Хисап датасына чыгарылыш сыйныф укучылары саны   

 
 

 
 
 
 
 
 

2 айдан 18 
яшькҽ 
кадҽр   

ачыкланга
н.- ФИО 

 

Туу 
датасы 

1 нче 
сыйныфка, 

балалар 
бакчасына (яки 
мҽктҽп классы, 

балалар 
бакчасы)  

планлаштыры
лган керү елы) 

Кайсы 
мҽктҽптҽ, 
балалар 

бакчасында 
укырга 

планлаштыра 
(анда инде 

укый, 
тҽрбиялҽнҽ) 

Ата-
анасы 
ФИО 

 

0-18 
яшьтҽн 

ачыкланга
н 

прописка 
адресы 

0-18 яшьтҽн 
ачыкланган 

яшҽү 
адресы 

       

0 яшьтҽн 
18 яшькҽ 
кадҽр   
ачыкланга
н.- ФИО 

 

Укыту 
формасы 

һҽм 
белем 

алу 
формасы 

Туу 
датасы 

1 нче 
сыйныфка
, балалар 
бакчасына 

(яки 
мҽктҽп 
классы, 
балалар 
бакчасы)  
планлашт
ырылган 
керү елы) 

Кайсы 
мҽктҽптҽ, 
балалар 

бакчасынд
а укырга 

планлашт
ыра (анда 

инде 
укый, 

тҽрбиялҽн
ҽ) 

Ата-
анасы 
ФИО 

 

0-18 
яшьтҽн 

ачыкланга
н 

прописка 
адресы 

0-18 
яшьтҽн 
ачыкла

нган 
яшҽү 

адресы 

        



 
 
 
 

4 нче кушымта 
 
 

Сҽбҽпсез дҽреслҽргҽ йөрмҽүче яки системалы рҽвештҽ дҽрес калдыручы укучылар 
турында мҽгълүматлар 

 

 
 
 
 
 
 

5 нче кушымта 
Ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) балаларны гаилҽ белеме һҽм үз-үзеңҽ белем бирү 

рҽвешендҽ белем алу рҽвешлҽрен сайлап алу турында мҽгълүмат 
 

№ Укыту 
формасы 

һҽм 
белем 

алу 
формасы 

Ата-анасы 
ФИО 

 (законлы 
вҽкил) 

Укучының 
ФИО  

Укучының 
туу датасы 

Балигъ булмаган 
балалар укыган 
гомуми белем 

бирү 
учреждениесенең 

исеме 

Агымдагы уку 
елында арадаш 

һҽм дҽүлҽт 
йомгаклау 

аттестациясен 
узу өчен сайлап 
алынган гомуми 

белем бирү 
учреждениесен

ең исеме 

       

 

№ Баланың 
Ф.И.О.  

Туу датасы Гомуми белем бирү 
оешмасы, класс 

Яшҽү урыны  (булу) буенча 
теркҽлү  

     


