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2019 нчы елда гомуми белем бирү мәктәпләренең 10 нчы сыйныф 

укучылары һәм ДАҺББУ "Сарман аграр көллияте"нең 1 нче 

филиалының чыгарылыш алды курсы студентлары белән хәрби хезмәт 

нигезләре буенча бишкөнлек җыенны оештыру һәм үткәрү  буенча 

 

«Хҽрби бурыч һҽм хҽрби хезмҽт турында» 1998 елның 28 мартындагы 53-

ФЗ номерлы Федераль законны, «Россия Федерациясе гражданнарын хҽрби 

хезмҽткҽ ҽзерлҽү турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында" 1999 елның 31 

декабрендҽге 1441 номерлы Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карарын үтҽү 

йҿзеннҽн, районның мҽгариф учреждениелҽре укучылары белҽн хҽрби хезмҽт 

нигезлҽре дҽреслҽрендҽ алынган хҽрби белемнҽрне һҽм күнекмҽлҽрен практик 

рҽвештҽ ныгыту максатларында, Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1.Мҿслим гимназиясе (43 кеше) һҽм Мҿслим авылы "Сарман аграр 

кҿллияте" дҽүлҽт автоном һҿнҽри белем бирү учреждениесенең 1 нче филиалы 

(36 кеше) базасында гомуми белем бирү мҽктҽплҽренең 10 нчы сыйныф 

укучылары һҽм ДАҺББУ "Сарман аграр кҿллияте"нең 1 нче филиалының 

чыгарылыш алды курсы студентлары белҽн хҽрби хезмҽт нигезлҽре буенча 

бишкҿнлек җыеннары үткҽрү пунктлары булдыру. 

 

2.Бишкҿнлек җыеннарны 2019 елның 27 маеннан 31 маена кадҽр 

үткҽрергҽ. 

 

3. "2019 нчы елда гомуми белем бирү мҽктҽплҽренең 10 нчы сыйныф 

укучылары һҽм ДАҺББУ "Сарман аграр кҿллияте"нең 1 нче филиалының 

чыгарылыш алды курсы студентлары белҽн хҽрби хезмҽт нигезлҽре буенча 

бишкҿнлек җыенны оештыру һҽм үткҽрү ҿчен эш  планын расларга. (1нче 

кушымта) 

4.  

- Бишкҿнлек җыенның җитҽкчесе итеп Татарстан Республикасы 

ДОСААФ региональ иҗтимагый - дҽүлҽт берлҽшмҽсе Мҿслим җирле оешмасы 

рҽисе Бадретдинов Н.Ҽ.ны билгелҽргҽ (килешү буенча); 

  - Бишкҿнлек җыенның үткҽрү пунктлары җитҽкчелҽре итеп Мирзаянов 

А.Ф.ны (“Мҿслим гимназиясе” директоры) һҽм Шҽймҿхҽммҽтова А.Р.ны 



(Мҿслим авылы ДАҺББУ "Сарман аграр кҿллияте"нең 1 нче филиалы 

директоры) (килешү буенча)  билгелҽргҽ 

5. "Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы мҽгариф 

идарҽсе» начальнигы Демидовка Р.Т. һҽм ДАҺББУ "Сарман аграр 

кҿллияте"нең 1 нче филиалы директоры Шҽймҿхҽммҽтова А.Р. ка тҽкъдим 

итҽргҽ: 

 - ТИН дҽреслҽрен укытучы укытучыларының, гомуми белем бирү 

мҽктҽплҽренең 10 нчы сыйныф укучыларының һҽм чыгарылыш алды курсы 

студентларын бишкҿнлек җыенда катнаштыруны оештырырга, уку 

программаларының үтҽлешен, уку җыеннарын билгелҽнгҽн вакытта ҽзерлҽү 

һҽм үткҽрү буенча план чараларын тҽэмин итҽргҽ; 

 - Җыеннарның үткҽрү пункты администрациясе составын тҿзергҽ,  

оештыру һҽм үткҽрү ҿчен җаваплы итеп билгелҽргҽ; 

 -  Җыеннарны үткҽрү чорына дежур машинаны бүлеп бирергҽ.  

                                   

6. Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге начальнигы (Яббаровка И. Р.) спорт 

ярышларын, мҽдҽни ял чараларын оештыруда, үткҽрүдҽ һҽм укыту планы 

нигезендҽ физик ҽзерлек нормативларын тапшыруда булышлык күрсҽтергҽ. 

 

7. Финанс-бюджет палатасы рҽисенҽ (Бубекова Н.Ҽ.) расланган сметага 

ярашлы рҽвештҽ, транспорт чыгымнары, туклану һҽм кҿнкүреш хезмҽте 

күрсҽтүгҽ акча бүлеп бирү. 

8.  Тҽкъдим итү: 

8.1. Татарстан Республикасы Хҽрби комиссариатының Сарман һҽм 

Мҿслим муниципаль районнары буенча бүлеге начальнигы (Гасанова Д. Г.) 

запастагы офицерларны һҽм хҽрби комиссариат хезмҽткҽрлҽрен уку 

җыеннарын үткҽрүгҽ җҽлеп итҽргҽ, уку җыеннары планы нигезендҽ чаралар 

үтҽүне оештырырга, ату вакытында куркынычсызлык чараларын тҽэмин итҽргҽ. 

8.2. Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Мҿслим муниципаль районы 

буенча бүлеге начальнигы (Гатауллинга Р.Р.) уку җыеннары үткҽрү 

урыннарында җҽмҽгать тҽртибен һҽм куркынычсызлык тҽэмин итҽргҽ, 

автотранспортта җыюда катнашучыларны куркынычсыз йҿртергҽ, автоматтан 

ату вакытында куркынычсызлык чараларын тҽэмин итҽргҽ. 

8.3. «Мҿслим район үзҽк хастаханҽсе»нең баш табибы (Морзаханов Р.А.) 

ату кҿнендҽ «ашыгыч медицина ярдҽме» бригадасының бишкҿнлек җыенн 

пунктларында медицина хезмҽтен тҽэмин итҽргҽ. 

8.4. Мҿслим гимназиясе директорына (Мирзаянов А.Ф.) бишкҿнлек 

җыеннарны үткҽрү пунктлары территориялҽрендҽ һҽм азык-тҿлек блогында 

санитар талҽплҽрнең үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ. 

 

9. МУО «Хуҗалык белҽн тҽэмин итү» оешмасы җитҽкчесенҽ  (Шакиров 

А.Г.) укучыларны уку җыемнары һҽм ату урыннарына алып баруны 

оештырырга. 

 



10. «Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы мҽгариф 

идарҽсе» башлыгы (Демидовка Р.Т.) һҽм ДАҺББУ "Сарман аграр кҿллияте"нең 

1 нче филиалы директорына (Шҽймҿхҽммҽтовка А. Р.) 2019 елның 16 июненҽ 

кадҽр бишкҿнлек җыеннары нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат бирергҽ. 

11.   Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны «Татарстан 

Республикасы Мҿслим муниципаль районы мҽгариф идарҽсе» начальнигы 

Демидов Р.Т.ка йҿклҽргҽ. 

                   

 

 

 

Мөслим муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе                                               И.Х. Ахметов             

 

                      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мҿслим муниципаль районы  

Башкарма комитетының      

“___” _________ 2019 елның   

№________ карарына кушымта 

 

2019 нчы елда гомуми белем бирү мәктәпләренең 10 нчы сыйныф 

укучылары һәм ДАҺББУ "Сарман аграр көллияте"нең 1 нче 

филиалының чыгарылыш алды курсы студентлары белән хәрби хезмәт 

нигезләре буенча бишкөнлек җыенны оештыру һәм үткәрү өчен  

эш  планы 

№ 
Чараның исеме 

Үтҽлеш 

вакыты 
Җаваплы 

                              Мәгариф идарәсе буенча 

1 Татарстан Республикасы Хҽрби 

комиссариатының Сарман һҽм Мҿслим 

муниципаль районнары буенча идарҽсе 

начальнигы катнашында урта гомуми 

белем бирү мҽктҽплҽре җитҽкчелҽре, 

«Тормыш иминлеге нигезлҽре» 

укытучыларының киңҽшмҽсе 

17.05 Мҽгариф идарҽсе 

2 Уку-укыту матди базасын, спорт 

мҽйданчыкларын һҽм залларны ҽзерлҽү 

планын раслау. 

19.04 
Мҽгариф идарҽсе 

 

3 Бишкҿнлекне уздыру турында 

Башкарма комитет карары проектын 

эшлҽү  

16.04. 

кадҽр 

Мҽгариф идарҽсе 

ББУ җитҽкчелҽре 

4 Бишкҿнлекнең дҽреслҽр расписаниесен 

карау һҽм кҿн тҽртибен раслау. 

17.04 

кадҽр 
Мҽгариф идарҽсе 

5 Уку планын һҽм спорт-массакүлҽм эш 

планын раслау. 

17.04 

кадҽр 
Мҽгариф идарҽсе 

6 Бишкҿнлек җыенны үткҽрү буенча 

мҽгариф идарҽсе боерыгын ҽзерлҽү. 

18.04 

кадҽр 

 

Мҽгариф идарҽсе 

Белем бирү учреждениеләре буенча 

1 Бишкҿнлек җыенны үткҽрү вакыты һҽм 

урыны турында, чарага җҽлеп ителҽ 

торган укучылар, укытучылар һҽм 

персонал санын билгелҽгҽндҽ, белем 

бирү учреждениесе җитҽкчесенең 

боерыгын ҽзерлҽү. 

24.05 

кадҽр 

Белем бирү 

учреждениесе 

җитҽкчелҽре 

2 Җыенны үткҽрү урыннарын кирҽкле 

инвентарь һҽм җиһазлар белҽн тҽэмин 

итү. 

20.05 

кадҽр 

Белем бирү 

учреждениесе 

җитҽкчелҽре 

3 Укучылар белҽн дҽреслҽр үткҽрү ҿчен 20.05 ТИН укытучылары 



методик эшлҽнмҽлҽр, планшетлар, уку 

карталары, линейкалар, компаслар һ.б. 

ҽзерлҽү. 

кадҽр 

4 Җыен ҿчен ҽзерлек материаллар ясау, 

күрсҽтмҽ агитация үткҽрү (бланклар, 

стенгазета һ.б.) 

20.05 

кадҽр 
ТИН укытучылары 

5 Укучыларны ҽзерлҽү: 

- кҿн тҽртибен ҿйрҽнү, тҽүлеклек 

киемдҽге затларның бурычлары белҽн 

танышу,  

- җыемнар вакытында укучыларның 

шҽхси гигиена, үз-үзеңне тоту 

кагыйдҽлҽре, 

- ату һҽм дҽреслҽр үткҽргҽндҽ 

куркынычсызлык чаралары турында 

инструкция,  

- укучыларның саф смотрын үткҽрү һҽм 

хҽрби типтагы бүлек формалаштыру 

28.05 

кадҽр 
ТИН укытучылары 

Хәрби комиссариат, башка оешмалар һәм учреждениеләр буенча 

1 Укучыларны тукландыру, транспорт 

чыгымнары һҽм ату үткҽрү ҿчен акча 

бүлеп бирү 

 20.05 

кадҽр 

Белем бирү 

учреждениелҽре 

2 Укучыларны чаралар үткҽрү 

урыннарына йҿртү ҿчен гаризалар 

буенча автобуслар белҽн тҽэмин итү 

(ярышлар, ату) 

27.05-

31.05 

МУО «Хуҗалык 

белҽн тҽэмин итү» 

оешмасы җитҽкчесе 

 (килешү буенча) 

Белем бирү 

учреждениесе 

җитҽкчелҽре 

3 Тактик дҽреслҽр һҽм ату үткҽрү 

урынында медицина хезмҽте күрсҽтүне 

һҽм санитар контрольне тҽэмин итү. 

27.05-

31.05 

ДАССУ «Мҿслим 

үзҽк район 

хастаханҽсе»  

(килешү буенча) 

4 Мҽдҽни-массакүлҽм һҽм спорт 

чараларын оештыру 

27.05-

31.05 

Мҽгариф идарҽсе 

Яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бүлеге 

 Махсус һҽм физик ҽзерлек буенча 

нормативларны үтҽүне оештыру 

27.05-

31.05 
Мҽгариф идарҽсе 

5 Ату буенча нормативлар үтҽлешен 

оештыру. 

27.05-

31.05 

Сарман һҽм Мҿслим 

районнары буенча 

хҽрби комиссариат 

идарҽсе (килешү 

буеча) 

 
 


