
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                               КАРАР 
 

 « 25 » июнь 2019 ел                                                                                           № 167 
 

Азнакай муниципаль районы гомуми белем бирү 

учреждениеләрендә алты айдан кечерәк һәм сигез яшьтән 

өлкәнрәк балаларны беренче сыйныфка кабул итү тәртибе 

турында 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законның 67 статьясындагы 1 пункты нигезендә, Россия 

Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының «Башлангыч гомуми, төп гомуми һәм 

урта гомуми белем бирү программалары буенча укыту өчен гражданнарны кабул итү 

тәртибен раслау турында " 22.01.2014 ел, №32 боерыгы нигезендә, гомуми белем алуга 

хокукларны дәүләт гарантияләрен тәэмин итү максатларында, карар чыгарам: 

1. Расларга: 

- 6 яшь 6 айга җитмәгән һәм 8 яшьтән узган балаларны 1 сыйныфка кабул итү 

тәртибен, №1 кушымта нигезендә. 

- мәгариф учреждениеләрендә балаларны укыту белем бирү программалары 

буенча башлангыч гомуми белем бирү учрежденияләренә өчен ата-аналардан (законлы 

вәкилләрен) гаризалар кабул итү комиссия составын, №2 кушымта нигезендә. 

3. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» 

муниципаль казна учреждениесен,  6 яшь 6 ай яисә 8 яшьтән  да соңрак башлангыч 

гомуми белем бирү программалары буенча рөхсәт бирү буенча вәкаләтле орган итеп 

билгеләргә 

4. Әлеге боерыкны «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Д.Р.Гыйләҗевка  йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                                А.Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

«____»__________ 2019 № ____ 

 

Гомуми белем бирү учреждениеләренең 1 классына 6 яшь 6 айга  җитмәгән һәм 

агымдагы елның 1 сентябренә 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны кабул итү 

Тәртибе 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Азнакай муниципаль районы муниципаль гомуми белем бирү 

оешмаларында (алга таба-муниципаль гомуми белем бирү оешмаларында) 

башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча белем алуга агымдагы елның 

1 сентябренә 6 һәм 6 айга һәм 8 яшьтән өлкәнрәк булмаган балаларны беренче 

сыйныфка кабул итүгә рөхсәт бирү тәртибе - Тәртип) «Россия Федерациясендә 

мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 283-ФЗ номерлы Федераль закон, 

Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының «башлангыч гомуми, төп 

гомуми һәм урта гомуми белем бирү программалары буенча гражданнарны кабул итү 

тәртибен раслау турында " 22.01.2014 ел, №32 боерыгы, гомуми белем бирү 

учреждениеләрендә белем бирү шартларына һәм оештыру шартларына, санитар-

эпидемиологик кагыйдәләргә һәм нормативларга туры китереп эшләнгән (СанПиН 

2.4.2821-10), РФ баш дәүләт санитар табибының 2010 елның 29 декабрендәге 189 

номерлы карары белән расланган һәм аны «Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына (алга 

таба - мәгариф идарәсенә) 6 һәм 6 яшьтән кечерәк һәм 8 яшьтән өлкәнрәк балаларга 

башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча уку өчен кабул итүгә рөхсәт 

бирү кагыйдәләрен билгели. 

1.2.  Агымдагы елның 1 сентябренә 6 һәм 6 айга яки 8 яшьтән өлкәнрәк 

булмаган балаларны беренче сыйныфка кабул итү мәгариф идарәсе рөхсәте 

нигезендә гамәлгә ашырыла. 

1.3.  6 яшькә җитмәгән балаларны укыту, 1 сентябрьгә кадәр, барлык санитар-

эпидемиологик кагыйдәләр һәм нормативларны үтәп, гомуми белем бирү 

оешмаларында әлеге яшьтәге балалар өчен белем бирү учреждениеләрендә укыту 

шартлары һәм аларны оештыру нормативларын үтәп үткәрелә. Әгәр гомуми белем 

бирү оешмасы күрсәтелгән таләпләрне үтәүне тәэмин итми икән, ата-аналар 

муниципаль гомуми белем бирү оешмасында укыту өчен булдырылган шартларда 

укырга язмача ризалык бирергә хокуклы. 

2. Агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь 6 ай тулмаган һәм 8 яшьтән 

өлкәнрәк балаларны  гомуми белем бирү оешмасының беренче классына 

кабул итү өчен рөхсәт бирү эшен оештыру 

  

2.1. Агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь 6 ай тулмаган  яки 8 яшьтән зуррак 

балаларны  гомуми белем бирү оешмасының беренче классына кабул итүгә рөхсәт 

алу өчен, ата аналар (законлы вәкилләр) мәгариф идарәсе башлыгы исеменә, әлеге 

тәртипнең №1 кушымтасы нигезендә гариза бирә. 6 яшь 6 ай тулмаган  яки 8 яшьтән 

зуррак балаларны  гомуми белем бирү оешмасына кабул итү турындагы мәсьәләне 



вакытында хәл итү максатында гаризаны Мәгариф идарәсенә уку елы башланырга 10 

көннән дә соңга калмыйча бирергә тәкъдим ителә. 

2.2.  Гариза белән бергә ата ана (законлы вәкил) түбәндәге документларны бирә: 

а) гариза бирүченең шәхесен раслаучы документ; 

б) бала туу турында таныклык; 

в) баланың законлы вәкиле (уллыкка алучы, опекун) вәкаләтләрен раслаучы 

документ; 

г) чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар мөрәҗәгать итүченең 

Россия Федерациясендә булу хокукын раслаучы документ тапшыралар; 

д) баланың гомуми белем бирү оешмасында белем алуга психологик әзерлеген 

раслый торган документ (психиатрдан белешмә, яки психологик-медицина 

психологик комиссиясенең уңай бәяләмәсе (алга таба - ПМПК), беренче сыйныф 

укучысының башлангыч дәрәҗәсен өйрәнү нәтиҗәләре буенча аналитик белешмә); 

е) башлангыч яшьтә уку өчен медицина каршы күрсәтмәләренең булмавын 

раслаучы документ (сәламәтлек саклау учреждениесе тарафыннан бирелә торган 

форма буенча); 

ж) соңдан артык яшьтә уку өчен медицина каршы күрсәтмәләренең булуын 

раслаучы документ (сәламәтлек саклау учреждениесе тарафыннан бирелә торган 

форма буенча); 

з) 2 нче кушымта нигезендә баланың ата-анасының (законлы вәкиленең) шәхси 

мәгълүматларын һәм баланың шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә язма ризалыгы. 

Баланың ата-аналары (законлы вәкилләре) үз теләге белән башка 

документларны тапшырырга хокуклы. 

2.3. А), б) пунктчаларында күрсәтелгән документлар в) 2.2 пункт. кире 

кайтарылырга тиешле оригиналларда һәм мәгариф идарәсендә кала торган 

ксерокопияләрдә тәкъдим ителә. 

2.4. Гариза һәм документларга таләпләр: 

а) гамәлдәге законнар белән билгеләнгән таләпләргә туры килү; 

б) документ текстын шәригать ручкасы белән яки электрон-исәпләү техникасы 

чаралары ярдәмендә ачык язу; 

в) мөрәҗәгать итүченең фамилиясен, исемен һәм атасының исемен, аның яшәү 

урынын (урнашу урыны), кыскартуларсыз телефонын күрсәтү; 

г) документларда төзәтүләр булмау. 

2.5. Нигез баш тарту өчен документлар кабул итү: 

1) баланың ата-анасы (законлы вәкиле) булмаган граждан мөрәҗәгате; 

2) әлеге Тәртипнең 2.2 пунктында күрсәтелгән документларны тапшырмау; 

3) әлеге Тәртипнең 2.4 пунктында күрсәтелгән документларны рәсмиләштерүгә 

карата таләпләрне бозу. 

2.6. Гариза һәм тапшырылган документлар әлеге Тәртипнең 2.2, 2.3, 2.4 

пунктларында билгеләнгән критерийларга туры килмәгән очракта, Мәгариф идарәсе 

гариза һәм документларны кабул итүдән баш тарта, кирәкле документлар комплекты 

белән яңадан гариза бирү мөмкинлеге турында хәбәр итә. Гаризаны һәм теркәлгән 

документларны кире кайтару турындагы гаризада тамга куела. 

2.7. Документлар пакеты белән кабул ителгән гариза гаризаларны теркәү һәм 

гомуми белем бирү оешмасының беренче классына кабул итүгә рөхсәт бирү 

журналында (алга таба – Журнал), №3 кушымта нигезендә, башлангыч гомуми белем 

бирү программалары буенча 1 сентябрьгә 6 яшькә җитмәгән балаларга һәм 8 яшьтән 

өлкәнрәк балаларга (Алга таба-Журнал) теркәлә. 



2.8. Гаризаны теркәү датасыннан алып ике эш көне дәвамында мәгариф идарәсе 

агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшькә җитмәгән һәм 8 яшьтән өлкәнрәк булмаган 

балаларны беренче сыйныфка кабул итүгә рөхсәт бирүгә гаризаларны карау буенча 

гомуми белем бирү оешмаларында башлангыч гомуми белем бирү программалары 

буенча (алга таба - Комиссия) белем алу өчен комиссия чакыра. Комиссия 5 кешедән 

дә ким булмаган кеше составында төзелә һәм үз составына Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары, 

мәгариф идарәсе начальнигы, мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары, башлангыч 

белем бирү буенча методист, педагог-психолог һәм логопедны үз эченә ала. 

2.9. Тапшырылган документлар нигезендә Комиссия 5 эш көне дәвамында 

түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

- Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының коррупциягә 

каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар; 

- агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшькә җитмәгән һәм 8 яшьтән өлкәнрәк 

булган балаларны гомуми белем бирү оешмаларында башлангыч гомуми белем 

бирү программалары буенча укыту өчен беренче сыйныфка кабул итүгә рөхсәт 

бирүдән баш тарту турында. 

2.10. Мәгариф идарәсе комиссия карар кабул иткән көннән алып ике эш көне 

эчендә, 4 нче кушымта нигезендә, тәртипкә 6 яшьтән өлкәнрәк һәм 8 яшьтән 

өлкәнрәк булган башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча белем алуга 

гомуми белем бирү оешмасының беренче классына баланы кабул итүгә рөхсәт бирә, 

яисә 5 нче кушымта нигезендә, 6 яшьтән 6 яшькә кадәрге һәм 8 яшьтән өлкәнрәк 

булган балалар гомуми белем бирү оешмасының беренче классына бала кабул итүгә 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында хәбәр итә, 6 нчы кушымта нигезендә тәртипкә. 

2.11. 6 яшьтән өлкәнрәк һәм 8 яшьтән өлкәнрәк гомуми белем бирү 

оешмаларының беренче классына бала кабул итүгә рөхсәт бирүдән баш тарту белән 

бәйле булырга мөмкин: 

- баланың сәламәтлеге буенча ярамаган билгеләр булу; 

- әлеге Тәртипнең 2.2 пунктында күрсәтелгән баланың мәктәпкә психологик 

әзерлеге турында бәяләмә юк; 

- әлеге Тәртипнең 2.2 пунктындагы д пунктчасында күрсәтелгән баланың 

мәктәптә белем алуга әзерлеге турында тискәре нәтиҗә; 
- мәктәпкәчә яшьтәге балаларның ата-аналары (законлы вәкилләре) гомуми 

белем бирү оешмасында белем бирү процессын оештыру шартлары белән килешми. 

2.12. 6 яшьтән өлкәнрәк һәм 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны мәгариф Идарәсе 

тарафыннан бирелгән гомуми белем бирү оешмаларының беренче классына кабул 

итүгә рөхсәт нигезендә, гомуми белем бирү оешмалары югарыда күрсәтелгән 

балаларны Россия Федерациясе законнары һәм тиешле гомуми белем бирү 

оешмасында билгеләнгән кабул итү кагыйдәләре нигезендә, Россия Федерациясе 

законнарына каршы килми торган өлешендә, укырга керүчеләргә кабул итүнең тигез 

шартлары принципларында, " Россия Федерациясендә мәгариф турында "2012 

елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә махсус хокуклар 

(өстенлекләр) укырга кабул иткәндә. 

2.14. Мәгариф идарәсенең агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь 6 айга  

җитмәгән яки 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны гомуми белем бирү оешмасының 

беренче классына кабул итүгә рөхсәт бирүдән баш тартуы турында ата-аналар 

(законлы вәкилләр) тарафыннан суд тәртибендә шикаять белдерелергә мөмкин. 

 

 



Азнакай муниципаль районы  

Башкарма комитет карарына 

 2 нче кушымта 

 «____»_______________ 2019 № ____ 

 

 

Ата аналардан (законлы вәкилләрдән) балаларны башлангыч гомуми белем 

бирү программалары буенча башлангыч гомуми белем бирү учреждениеләренә 

кабул итү турындагы гаризаларны карау буенча комиссия 

составы 

Комиссия рәисе: 

Гыйләҗев Д. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Рахманов А. М.                          МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе «начальнигы» 

Комиссия секретаре:  

Ахунова Л.М. МКУ "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" башлангыч белем 

бирү буенча методисты» 

Комиссия әгъзалары: 

Рәүпова А. Я. 

 

 

Васильева Л.Р. 

 

 

 

Хамиева Л. Р. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе начальнигы 

урынбасары» 

ТР Азнакай муниципаль районы "Азнакай ш. 8 нче 

урта гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе педагог-

психологы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәренең 14 нче номерлы катнаш 

төрдәге балалар бакчасы укытучысы-логопед 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы 

гомуми белем бирү 

учреждениеләренең 1 классына 6 

яшь 6 айга җитмәгән балаларны 

һәм 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны  

кабул итү тәртибенә кушымта №4 

 

 

6 яшь 6 ай кечерәк яуи 8 яшьтән зуррак яшьтәге балаларны беренче сыйныфка 

кабул итү буенча Комиссия карары  

 

«__»___________20__ел                                                                                                     №________ 

 

6 яшь 6 ай кечерәк яуи 8 яшьтән зуррак яшьтәге балаларны беренче сыйныфка кабул итү 
буенча Комиссия, гр.-ның гаризасын һәм аңа кушып бирелә торган документлар 
карап_______________________________________________________________ 

Билгеләде: 

 ___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 ___________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________, 
(саны, ай, туган елы) 

мәктәптә укырга әзер/әзер түгел (кирәкле басым ясарга) һәм бәлки МБОУ 1 нче 

сыйныфында кабул ителә алмый (кирәлесенең астына сызарга) 

_____________________________________. 

 
№ 

п/п 

Тискәре бәяләмә бирү сәбәпләре +/- 

1. Бала сәламәтлеге буенча тиешле билгеләр булу  

2. Психологик-медик-педагогик комиссия, психиатрның баланың белем алуга 

әзерлеге турында бәяләмәсе булмау 

 

3. Психологик-медик-педагогик комиссиянең тискәре бәяләмәсе, психиатрның 

баланың укуга әзерлеге турында 

 

4. Башка сәбәпләр (күрсәтергә, нинди):  

 

№п/п Комиссия әгъзасы ФИО Имза 

1. 
  

2.   

3. 
  

 



 

Азнакай муниципаль районы 

гомуми белем бирү 

учреждениеләренең 1 классына 6 

яшь 6 айга җитмәгән балаларны 

һәм 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны  

кабул итү тәртибенә кушымта №1 

 

                                                                          «Азнакай муниципаль районы 

                                                              Башкарма комитеты 

                                                                            Мәгариф идарәсе» җитәкчесе 

                                                      А.М. Рахмановка 

                                                                           ________________________ 

                                                     теркәү адресы: 

                                                                          __________________________ 

                                                                         конт.тел. __________________                                                                                     

                                                                                            

ГАРИЗА 

         20__ елда  ашлангыч гомуми белем бирү программасы буенча белем бирү 

программасы буенча укырга рөхсәт бирүегезне сорыйм_ 

______________________________________________________________________                
(гомуми белем бирү оешмасының тулы исеме) 
______________________________________________________________________,  
(оешманың урнашу урыны адресы) 

минем бала __________________________________________________________ 
                             (баланың тулысынча ФИО) 
«_________»____________________20_______елда туган, адресы буенча 

яшәүче________________________________________________________________, 
(теркәү адресы һәм баланың фактик яшәү адресы)  
шуның белән бәйле, 1 сентябрьгә  20____-20____ уку елыа 6 яшь  6 айга 

җитмәячәк/8 яшьтән артып китәчәк. 

      Гаризага теркәлә (теркәлә торган документларны күрсәтергә): 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

Гаризаны карап тикшерү нәтиҗәләрен түбәндәге канал(-ам) буенча мәгълүмат 

тапшыруын җиткерүегезне сорыйм 

_________________________________________________________________  

«___»_________ 20___ ел _________________      

Әти-әни (законлы вәкил) ______________________________ 

 

 



Азнакай муниципаль районы гомуми 

белем бирү учреждениеләренең 1 

классына 6 яшь 6 айга җитмәгән 

балаларны һәм 8 яшьтән өлкәнрәк 

балаларны  кабул итү тәртибенә 

кушымта №2 

 

 

Баланың шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә ризалык 

Мин, ____________________________________________________________,                
(фамилиясе, исеме, атасының исеме-булганда) 

паспорт мәгълүматлары: __________ ________________ ____________________, 
                                         серия,                  номер,                                  кем тарафыннан  һәм 

кайчан бирелгән 

әнисе/әнисе буларак (кирәклесен сызарга) 

______________________________________________________________________ 
                                   (баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме) (туу датасы) 

«шәхси мәгълүматлар турында " 2006 елның 27 июлендәге152-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә, автоматлаштыру чараларын кулланып яки мондый 

чараларны кулланмыйча гына, бу мәгълүматларны архивларда саклау һәм аларга 

керү мөмкинлеген бирү максатында мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрләрендә урнаштыру да балаымның шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә 

ризалык бирәм. 

Мин ризалык биргән шәхси мәгълүматлар исемлеге: баланың ФИО, бала туу 

датасы, адрес, туу турында таныклык, мәктәптә белем алуга психологик әзерлек 

турында мәгълүматлар, сәламәтлек торышы турында мәгълүматлар. Шәхси 

мәгълүматка балаларның ата-аналарына (законлы вәкилләренә), шулай ук 

мәгариф идарәсе һәм мәгариф учреждениесе хезмәткәрләренә дә керү мөмкинлеге 

бирелергә мөмкин.      

 

  Имза __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азнакай муниципаль районы 

гомуми белем бирү 

учреждениеләренең 1 классына 6 

яшь 6 айга җитмәгән балаларны 

һәм 8 яшьтән өлкәнрәк балаларны  

кабул итү тәртибенә кушымта №5 

 

 

6 яшь 6 айдан иртәрәк яки 8 яшьтән соңрак баланы 

башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча баланы иртәрәк укуга 

рөхсәт бирү турында уведомление 

 

 «___» ___________ 20___ел 

          Мәгариф идарәсе каршындагы комиссия, гражданинның гаризасын һәм 

теркәлгән документларын карап тикшергәннән соң 

______________________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

аның (аның) улын яки кызын укытуга 

______________________________________________________________________ 
(Баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

«_____» ___________ 20__ елда туган, Россия Федерациясендә мәгариф турында» 

Федераль законның 67 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, 29.12.2012 ел, N273, , 

агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь 6 айга җитмәгән /8 яшьтән арткан  20__ 

елның 01 сентябреннән 1 сыйныфта баланы укытуга рөхсәт бирә. 

 

 

Җитәкче                                                                                             А.М. Рахманов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы гомуми 

белем бирү учреждениеләренең 1 

классына 6 яшь 6 айга җитмәгән 

балаларны һәм 8 яшьтән өлкәнрәк 

балаларны  кабул итү тәртибенә 

кушымта №6 

 

6 яшь 6 айдан иртәрәк яки 8 яшьтән соңрак баланы  

башлангыч гомуми белем бирү программалары буенча баланы иртәрәк укуга 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында уведомление  

 

 «___» ___________ 20___ел 

           Мәгариф идарәсе каршындагы комиссия, гражданинның гаризасын һәм 

теркәлгән документларын карап тикшергәннән соң 

______________________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

аның (аның) улын яки кызын укытуга 

______________________________________________________________________ 
(Баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

«_____» ___________ 20__ елда туган, «Россия Федерациясендә мәгариф 

турында» Федераль законның 67 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, 29.12.2012 ел, 

N273, , агымдагы елның 1 сентябренә 6 яшь 6 айга җитмәгән /8 яшьтән арткан  

20__ елның 01 сентябреннән 1 сыйныфта баланы укытуга рөхсәт бирүдән баш 

тарта, сәбәпле  

______________________________________________________________________ 
сәбәпне күрсәтергә 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Җитәкче                                                                                              А.М.Рахманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азнакай муниципаль районы гомуми белем бирү 

учреждениеләренең 1 классына 6 яшь 6 айгв 

җитмәгән балаларны һәм 8 яшьтән өлкәнрәк 

балаларны  кабул итү тәртибенә кушымта №3 

 

 

ФОРМА 

Башлангыч гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы гомуми белем бирү оешмаларына, 6,5 яшьтән кечерәк яки 8 

яшьтән өлкәнрәк балаларга рөхсәтләр рәсмиләштерү һәм бирү журналына кабул итүгә рөхсәтләр бирү(рөхсәт бирүдән баш тарту)  

исәбе журналы 

№ 

п/п 

Гаризаны 

теркәү 

датасы һәм 

номеры 

Гариза бирүченең 

(гариза 

бирүчеләрнең) 

фамилиясе, аның 

теркәү адресы/ 

фактта яшәү, 

телефон контактны, 

электрон почта 

адресы 

Баланың 

ФИО, аның 

туган көне, 

теркәлү 

адресы/ 

фактик яшәү 

урыны 

Гомуми белем бирү 

оешмасының 

урнашу урыны 

исеме һәм адресы 

Кабул 

итүгә, 

кабул 

итүгә 

кабул 

итүгә, 

кабул итү 

елына Сан 

сирәгрәк 

Дата, номеры 

рөхсәт бирүдән 

баш тарту 

турында белдерү 

мотивирован, 

баш тарту 

сәбәпләре 

Искәрмә 

        



 


