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КАРАР

[« 7̂ у> 2019 г].

|2019 елда чыгарылыш кичэсен уткэру турында

Татарстан Республикасы мэгариф Ьэм фэн министрлыгыньщ 2019 елныц 22 
мартыннан № под-485/19 санлы “Татарстан Республикасында 2018/2019 уку елын 
тэмамлау Ьэм гомуми белем биру оешмаларыныц IX, XI сыйныф чыгарылыш 
укучыларыньщ дэулэт йомгаклау аттестациясен оештыру Ьэм уткэру турында" 
Боерыгына нигезлэнеп, Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитеты,

КАРАР БИРЭ:

1. Район чыгарылыш кичэсен 2019 елныц 25 июнендэ 13.00-17.30 сэг Район 
мэдэният йортында, «Яшьлек " паркында Ьэм Дицу мэйданында уткэрергэ.

2. 1нче кушымтада беркетелгэн чыгарылыш кичэсен уткэру программасын 
расларга.

3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы мэгариф идарэсе 
башлыгы В.Г.Сафиуллинага:

3.1. Эгерже шэЬэре Ьэм авыл мэктэплэренец 11 сыйныф укучыларын элеге 
чарага чакырырга;

3.2 аларны чара уткэру урынына алып баруны тээмин итэргэ;
3.3. чараны эзерлэу Ь?м уткэру буенча жаваплы затларны билгелэргэ.
4. Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц яшьлэр эшлэре булеге 

начальнигы Т.С.Сергеевага программа нигезендэ чыгарылыш укучылар ечен 
«Яшьлек» паркында гомуми жыелыш Ьэм аларныц Ждну мэйданына кадэр парадын 
оештырырга.

5. Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэдэният булеге 
начальнигы М.М.Гатауллинга чараны уткэру ечен бина бирергэ Ьэм шартлар 
тудырырга.

6. Россия Эчке эшлэр министрлыгыньщ Татарстан Республикасы Эгерже 
районы буенча булеге начальнигы А.З.Вэлиевка чараны уткэру урыннарында 
жэмэгать тэртибен саклауны тээмин итэргэ Ьэм чара уткэру вакытында К.Маркс 
урамы буенча теп юлны ябуны оештырырга тэкъдим итэргэ.

7. Эгерже район узэк хастаханэсенец баш табибы Э.В.Овчинниковка чара 
уздыру вакытында медицина ярдэме курсэтуне оештыруны тэкъдим итэргэ.
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8. Эл ere карарны Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыньщ 
рэсми сайтында Ьэм Татарстан Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми порталында 
урнаштырырга.

9. Карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец социаль усеш буенча 
урынбасары Р.Р.Гильмутдиновага йеклэргэ.

Ж^итэкчесе А. С. Авдеев



Татарстан Республикасы 
Эгерж;е муниципаль районы 
Башкарма комитетыньщ 
17.06.2019 № 229санлы 
карарына 
1нче кушымта

11 нче сыйныфны тэмамлаучылар ечен тантаналы чара уткэру
программасы

номерлы YткэрY вакыты Чараныц исеме Жаваплы
1 13.00 -  14.30 Район мэдэният сараенда авыл 

мэктэплэренен 11 сыйныф 
укучыларына тантаналы 
рэвештэ аттестатлар тапшыру

Мэгариф идарэсе - 
мэдэният бYлеге 
(килешY буенча)

2 14.30-15.30 "Яшьлек” паркында гомуми 
жъелыш, 11 сыйныф 
укучылары ечен фотосессия, 
интервью

Яшьлэр эшлэре 
бYлеге (килешY 
буенча)

3 15.30-16.00 «Яшьлек» паркыннан ЖинY 
мэйданына кадэр чыгарылыш 
сыйныф укучылары парады

Яшьлэр эшлэре 
бYлеге (килешY 
буенча)

4 16.00-17.30 11 нче сыйныф укучылары ечен 
Ж^ину мэйданында тантаналы 
чара

Мэгариф идарэсе - 
мэдэният бYлеге 
(килешY буенча)


