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КАРАР
№ 215

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Зур Сукаеш
авылының «Тамчы»
балалар
бакчасы»
муниципаль
бюджет
мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесен яңа
редакциядҽ Уставы турында
Россия Федерациясенең «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012
елның 29 декабрендҽге 273 – ФЗ номерлы Федераль законы нигезендҽ карар бирҽм:
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районын Зур Сукаеш авылы «Тамчы»
балалар бакчасы» муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесенең яңа
редакциядҽ Уставын, кушымта нигезендҽ, расларга.
2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль Буралы авылы «Балкыш» балалар
бакчасы» муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесе мөдиренҽ (Һадиева Р.Ф.)
ҽлеге учреждение Уставын гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽвенҽ
алуны тҽэмин итҽргҽ.
3. Азнакай муниципаль районы Зур Сукаеш авылының «Тамчы» балалар бакчасы»
муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесенең яңа редакциядҽ уставын
раслау турында» 30.12.2015 ел 387 нче карары белҽн расланган Азнакай муниципаль районы
Буралы авылының «Балкыш» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мҽктҽпкҽчҽ белем бирү
учреждениесенең Уставын , яңа редакциясендҽ, үз көчен югалткан дип санарга.
4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында» :
http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һҽм Азнакай муниципаль
районының рҽсми сайтында Интернет - телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес
буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай муниципаль районы башкарма
комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Д.Р. Гыйлҽҗевка йөклҽргҽ.
Җитҽкче вазыйфаларын башкаручыҗитҽкче урынбасары
икътисад һҽм финанслар буенча җитҽкче

Г.Г.Сөлҽйманова

«РАСЛАНГАН»
Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитеты карары белҽн
«____»___________2019 №______
_______________________Г.Г.Сөлҽйманова

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Зур Сукаеш авылының «Тамчы»
балалар бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе
У С Т А ВЫ

Азнакай шҽһҽре

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Ҽлеге устав Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Зур Сукаеш
авылының «Тамчы «балалар бакчасы» Муниципаль Бюджет Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү
учреждениесе (алга таба - Учреждение) эшчҽнлеген җайга сала.
Бюджет учреждениесе Зур Сукаеш авылының «Тамчы» балалар бакчасы базасында Азнакай
районы хезмҽт иялҽре депутатларының Сукаеш авыл Советы башкарма комитеты карары
нигезендҽ оештырыла.
1.2. Учреждениенең рҽсми атамасы.
Рус телендҽ тулы рҽсми исеме: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Тамчы» села Большой Сухояш Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан.
Рус телендҽ кыскартылган исеме: МБДОУ «Детский сад «Тамчы» с.Б.Сухояш.
Татар телендҽ тулы исеме: Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Зур Сукаеш
авылы «Тамчы» балалар бакчасы мҽктҽпкҽчҽ белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе.
1.3 Учреждениянең урнашу урыны.
Юридик һҽм факттагы адрес: 423325, Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Зур Сукаеш
авылы, Яшьлҽр урамы, 39 йорт.
1.4. Учреждение коммерцияле булмаган оешма булып тора.
Белем бирү бюджет учреждениесе статусы:
Оештыру-хокукый формасы-муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесе.
Муниципаль учреждение тибы-бюджет.
Төре– балалар бакчасы (гомуми үсеш юнҽлешендҽге төркемнҽрдҽ мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең
төп программасын гамҽлгҽ ашыра).
1.5. Учреждение Татарстан Республикасы бюджеты һҽм Азнакай муниципаль районы бюджеты
хисабына муниципаль бурычны үтҽүгҽ субсидиялҽр, шулай ук башка чыганаклар бүлеп бирү
юлы белҽн финанслана.
1.6. Учреждениене Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты аша " Азнакай
муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге гамҽлгҽ куя. (Гамҽлгҽ куючы адресы: 423330,
Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 22 йорт).
Кадрлар, мҽгълүмати, оештыру-эчтҽлекле, методик, матди-техник, финанс-икътисадый
тҽэмин итү өлкҽсендҽ аерым функциялҽрне гамҽлгҽ куючы яисҽ гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽре
тапшырылган орган гамҽлгҽ ашыра.
Учреждениенең милекчесе булып, “Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы” МКУ аша, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы тора, алга таба «Милекче».
Милекченең юридик һҽм почта адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре,
М.Солтангалиев урамы, 24.
“Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Мҽгариф идарҽсе” (алга таба – «Мҽгариф
идарҽсе») учреждение эшчҽнлеген координациялҽүне һҽм җайга салуны гамҽлгҽ ашыра.
1.7. Вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашырганда ҽлеге Уставның 1.6 пунктында күрсҽтелгҽн органнар
түбҽндҽге функциялҽрне башкаралар:
1.7.1. Башкарма комитет:
- Учреждение Уставын раслый (Уставка үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр);
- учреждение җитҽкчесенең учреждение филиалларын төзү һҽм бетерү, аның вҽкиллеклҽрен ачу
һҽм ябу турындагы тҽкъдимнҽре буенча карар кабул итҽ;
- учреждениене үзгҽртеп кору, бетерү, шулай ук аның тибын үзгҽртү турында Карар кабул итҽ
(мондый карар нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү буенча Комиссиянең уңай бҽялҽмҽсе нигезендҽ);
- тапшыра торган акт яки баланс бүлнешен раслый;
- ликвидация комиссиясен билгели һҽм арадаш һҽм ахыргы ликвидация балансларын раслый;
- ҽлеге Уставта каралган эшчҽнлекнең төп төрлҽре нигезендҽ учреждение өчен муниципаль
йөклҽмҽ формалаштыра һҽм раслый;
- учреждениегҽ субсидиялҽр бүлеп бирү рҽвешендҽ муниципаль заданиенең үтҽлешен финанс
белҽн тҽэмин итҽ;

- учреждениенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын раслый;
- баланы караган һҽм караган өчен ата-ана түлҽвен һҽм аның күлҽмен билгели;
- ата-аналарның аерым категориялҽреннҽн (законлы вҽкиллҽрдҽн) ата-ана түлҽвен киметү яки
ата-ана түлҽвен алмау очракларын һҽм тҽртибен билгели.);
- «коммерциясез оешмалар турында " 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль
законның 9.2 статьясындагы 13 пункты белҽн билгелҽнгҽн критерийларга туры килҽ торган
критерийларга туры килҽ торган эре килешүлҽр башкаруны алдан килештерҽ»;
- «коммерцияле булмаган оешмалар турында " 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы
Федераль законның 27 статьясында билгелҽнгҽн критерийлар нигезендҽ билгелҽнҽ торган
учреждение катнашында килешүлҽрне хуплау турында карарлар кабул итҽ»;
- аеруча кыйммҽтле мөлкҽтнең исемлеген билгели;
- учреждение эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында һҽм аңа беркетелгҽн мөлкҽтне файдалану турында
хисап төзү һҽм раслау тҽртибен билгели;
- аеруча кыйммҽтле күчемле мөлкҽт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш итүне килештерҽ;
- учреждениенең күчемсез мөлкҽте белҽн эш итүне, шул исҽптҽн арендага, бушлай файдалануга,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшыруны килештерҽ;
- күчемсез милекне арендага, чит оешмаларга билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бушлай файдалануга
тапшыру нҽтиҗҽлҽренҽ эксперт бҽя бирҽ;
- учреждение эшчҽнлегенең төп төрлҽренҽ караган, аларга билгелҽнгҽн муниципаль биремнҽн
тыш күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр (эшлҽр) өчен физик һҽм юридик затлар өчен түлҽү билгелҽү
тҽртибен билгели;
- учреждениенең эшчҽнлеге һҽм аңа беркетелгҽн мөлкҽтне файдалану турында хисап
бастырылырга тиешле массакүлҽм мҽгълүмат чараларын билгели ;
- Гамҽлгҽ куючының Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнарында билгелҽнгҽн башка
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра.
1.7.2. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре
палатасы» МКУ:
- җир кишҽрлеген (җир кишҽрлеклҽрен) учреждениегҽ даими (сроксыз) файдалану хокукында
тапшыруны гамҽлгҽ ашыра;;
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль милкендҽ булган мөлкҽтне
оператив идарҽ итү хокукында оешмага беркетү турында Карар кабул итҽ, шулай ук билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ оператив идарҽгҽ беркетелгҽн артык, файдаланылмый яки максатчан файдаланылмый
торган мөлкҽтне тартып алу турында Карар кабул итҽ.;
- учреждениенең оператив идарҽсенҽ беркетелгҽн муниципаль мөлкҽт белҽн идарҽ итү, идарҽ итү,
боерыкнамҽ, файдалану һҽм сакланышын контрольдҽ тота һҽм хокук бозуларны ачыклаганда,
Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ аларны бетерү өчен
кирҽкле чаралар күрҽ.
1.7.3. Гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽре кысаларында "Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының мҽгариф идарҽсе" МКУ:
- учреждение мөдире итеп билгели һҽм аның вҽкалҽтлҽрен туктата, шулай ук аның белҽн хезмҽт
килешүен төзи, үзгҽртҽ һҽм өзҽ;
- штат расписаниесен һҽм аларга үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертүне килештерҽ;
- учреждениенең үсеш программасын килештерҽ;
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча белем бирү эшчҽнлеген дҽвам итү мөмкинлеге
булмаган очракта, тҽрбиялҽнүчелҽрне ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) ризалыгы белҽн
мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы башка
оешмаларга күчерүне тҽэмин итҽ;
- учреждение җитҽкчесенең (шулай ук җитҽкче вазыйфасына кандидатларның) мҽҗбүри
аттестациясен үткҽрү тҽртибен һҽм срокларын билгели);
- Россия Федерациясе законнары белҽн расланган Дҽүлҽт статистик күзҽтүенең хисаплылык
формалары, шулай ук гамҽлгҽ куючы раслаган хисаплылык формалары буенча мҽгълүмат җыю
һҽм гомумилҽштерүне оешма эшчҽнлеген контрольдҽ тота;

- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе»муниципаль казна
учреждениесе турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ билгелҽнгҽн башка функциялҽрне һҽм
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра.
1.8. Учреждение үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының
гамҽлдҽге законнарына: Россия Федерациясе Конституциясенҽ, Татарстан Республикасы
Конституциясенҽ, «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» Федераль законга, «коммерцияле
булмаган оешмалар турында» Федераль законга, башка федераль законнарга, Россия
Федерациясе Президенты Указларына һҽм боерыкларына, Россия Федерациясе Хөкүмҽте
карарларына һҽм күрсҽтмҽлҽренҽ; «Мҽгариф турында» Татарстан Республикасы Законына,
Татарстан Республикасы законнарына, Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ
органнарының муниципаль хокукый актларына, мҽгариф идарҽсенең җирле хокукый актларына,
ҽлеге Устав һҽм локаль норматив актларга, хезмҽтне саклау кагыйдҽлҽренҽ һҽм нормаларына
таяна.
1.9. Учреждение Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽүлҽт теркҽвеннҽн
соң мөстҽкыйль юридик зат булып тора.
1.10. Учреждение үз исеменнҽн шартнамҽлҽр төзергҽ, милек һҽм шҽхси милек булмаган
хокукларны сатып алырга һҽм гамҽлгҽ ашырырга, вазыйфаларны да, судта гариза бирүче һҽм
җавап бирүче булырга хокуклы. Учреждение булып тора юридик зат, ия печатать белҽн балалары
өчен үзлҽре исеме, мөстҽкыйль баланс булырга мөмкин.
1.11. Учреждение үз йөклҽмҽлҽре буенча аның мөлкҽт белҽн оператив идарҽ итү хокукындагы
барлык мөлкҽткҽ, учреждениегҽ беркетелгҽн мөлкҽткҽ, шулай ук керем китерҽ торган
эшчҽнлектҽн алынган керемнҽр хисабына сатып алынган керемнҽргҽ, ҽлеге мөлкҽтнең
милекчесенҽ беркетелгҽн яисҽ учреждениегҽ бүлеп бирелгҽн мөлкҽт, шулай ук күчемсез мөлкҽт
хисабына сатып алынган мөлкҽткҽ җавап бирҽ. Милекче учреждение йөклҽмҽлҽре буенча җавап
бирми.
1.12. Ҽлеге Учреждение Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль
районы буенча җавап бирми.
1.13. Ҽлеге Уставта каралган һҽм белем бирү процессын ҽзерлҽүгҽ юнҽлдерелгҽн финансхуҗалык эшчҽнлеген алып бару өлешендҽ юридик затның хокукы юридик затларның бердҽм
дҽүлҽт реестрына язылу кертелгҽннҽн соң барлыкка килҽ.
1.14. Учреждениесе гамҽлгҽ ашыра, белем бирү эшчҽнлеген нигезендҽ махсус рөхсҽт –
лицензия белем бирү эшчҽнлеге.
1.15. Россия Федерациясе законнары нигезендҽ Учреждение, үз алдына куелган бурычларны үтҽү
максатларында, предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар, шул исҽптҽн чит ил оешмалары
белҽн турыдан-туры элемтҽлҽр урнаштырырга хокуклы, педагогик, фҽнни һҽм башка
берлҽшмҽлҽргҽ керергҽ, конгресслар, конференциялҽр эшендҽ катнашырга мөмкин. Ҽлеге белем
бирү берлҽшмҽлҽре мҽгарифне үстерү һҽм камиллҽштерү максатларында оештырыла һҽм үз
уставлары нигезендҽ эшли.
1.16. Учреждениедҽ сҽяси партиялҽрнең, иҗтимагый-сҽяси һҽм дини хҽрҽкҽтлҽрнең һҽм
оешмаларның (берлҽшмҽлҽрнең) оештыру структураларын төзү һҽм аларның эшчҽнлеге рөхсҽт
ителми.
1.17. Учреждение санитария-гигиена, эпидемиягҽ каршы талҽплҽргҽ һҽм янгын
куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽренҽ җавап бирүче бинада эшли.
1.18. Учреждениедҽ тҽрбиялҽнүчелҽргҽ медицина хезмҽте күрсҽтү штаттагы медицина
персоналы белҽн тҽэмин ителҽ.
Медицина персоналы беренчел медик-санитар ярдҽм күрсҽтүне, хезмҽткҽрлҽрнең вакыт-вакыт
медицина тикшерүлҽрен оештыруны гамҽлгҽ ашыра.
Медицина персоналы оешманың мөдирлҽре белҽн бергҽ дҽвалау-профилактика чараларын
үткҽрү, санитар-гигиеник нормаларны, тҽрбиялҽнүчелҽрнең туклану режимын һҽм сыйфатын
үтҽү өчен җаваплы.
Учреждение медицина персоналы эше өчен тиешле шартлар булган бина тҽкъдим итҽ.
Учреждение тҽрбиялҽнүчелҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту максатларында медицина
хезмҽткҽрлҽренең эшен контрольдҽ тота. Медицина персоналының функциональ бурычлары
чиклҽрендҽ медицина хезмҽтлҽрен Учреждение бушлай күрсҽтҽ.

1.19. Тҽрбиялҽнүчелҽрне тукландыруны оештыру (азык-төлек продуктларын алу, саклау
һҽм исҽпкҽ алу, азык-төлек блогында кулинария продукциясе җитештерү, балаларны ашату өчен
шартлар тудыру һ.б.) учреждение тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Учреждениедҽ тҽрбиялҽнүчелҽрне тукландыру, шулай ук азык-төлек саклау һҽм ҽзерлҽү өчен
махсус җиһазландырылган бүлмҽлҽр бүлеп бирелҽ.
Туклану сыйфатын, азык-төлек блогының санитар торышын, саклауның дөреслеген,
продуктларны сату срокларын үтҽүне контрольдҽ тоту учреждение мөдиренҽ йөклҽнҽ.
1.20. Учреждение эшчҽнлегенең төп максаты-мҽктҽпкҽчҽ белем бирү, балаларны карау һҽм
карау буенча белем бирү программалары буенча эшчҽнлек алып бару.
1.21. Учреждениедҽ биш көнлек эш атнасы буенча эш режимы билгелҽнгҽн. Төркемнҽр тулы көн
режимында эшли (12 сҽгать, 06.00 дҽн 18.00 гҽ кадҽр).
1.22. Учреждениедҽ түбҽндҽге төркемнҽр булдырылган һҽм эшли:
- гомуми үсеш юнҽлешендҽге;
- компенсациялҽүче юнҽлеш – логопед (сөйлҽм телллҽре бозылган балалар өчен)
1.23. Учреждениенең филиаллары һҽм вҽкиллеклҽре юк.
2. Учреждениянең эшчҽнлек предметы, максатлары, эшчҽнлек төрлҽре
2.1. Учреждениенең эшчҽнлек предметы булып халыкка мҽктҽпкҽчҽ белем бирү, балаларны карау
һҽм карау буенча белем бирү программасы буенча хезмҽт күрсҽтү тора. Күрсҽтелгҽн эшчҽнлекне
гамҽлгҽ ашыру барышында Учреждение Россия Федерациясе гражданнарының кеше, гаилҽ,
җҽмгыять һҽм дҽүлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ һҽркем өчен мөмкин булган һҽм түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ
белем алуга конституциячел хокукын гамҽлгҽ ашыра; сҽламҽтлекне саклауны һҽм ныгытуны,
шҽхеснең төрле яклап үсеше өчен уңай шартлар тудыруны тҽэмин итҽ.
2.2. Учреждение эшчҽнлегенең төп максатлары булып торалар:
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирү программалары буенча белем бирү эшчҽнлеге,
- балаларны карау һҽм карау буенча чаралар комплексын тормышка ашыру.
2.3. В эшчҽнлекнең төп максаты сыйфатында Учреждение өстҽмҽ гомуми белем бирү
программалары – түбҽндҽге юнҽлештҽге өстҽмҽ гомуми үсеш программалары буенча белем бирү
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра:
- эстетик-сҽнгати яктан;
- физкультура - сҽламҽтлҽндерү;
- социаль-педагогик.
2.4. Учреждение Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ түбҽндҽге төп
эшчҽнлек төрлҽрен гамҽлгҽ ашыра:
2.4.1. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыру.
2.4.2. Балаларны карау һҽм карау.
2.4.3. Сҽнгать-эстетика, физкультура-сҽламҽтлҽндерү һҽм социаль-педагогик юнҽлештҽге
өстҽмҽ программаларны тормышка ашыру.
2.5. Учреждение ҽлеге Уставта каралган эшчҽнлек төрлҽре нигезендҽ муниципаль биремне
үти һҽм муниципаль йөклҽмҽне үтҽүдҽн баш тарта алмый.
2.6. Учреждение билгелҽнгҽн муниципаль биремнҽн тыш, эшчҽнлекнең төп төрлҽренҽ
караган, гражданнар һҽм юридик затлар өчен түлҽгҽн һҽм бер үк шартларда бер үк төрле
хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ эш башкарырга, хезмҽтлҽр күрсҽтергҽ хокуклы. Күрсҽтелгҽн түлҽүне
билгелҽү тҽртибе гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнҽ.
2.7. Учреждение түлҽүле белем бирү хезмҽтлҽре күрсҽтү турындагы килешүлҽр буенча физик
һҽм (яки) юридик затлар акчалары хисабына белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырырга хокуклы.
Түлҽүле белем бирү хезмҽтлҽре биремнҽр буенча һҽм түлҽүле белем бирү хезмҽтлҽре күрсҽтү
турындагы шартнамҽлҽр буенча физик һҽм (яки) юридик затлар хисабына белем бирү
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырудан гыйбарҽт.
2.8. Түлҽүле белем бирү хезмҽтлҽре күрсҽтүдҽн кергҽн табыш учреждение тарафыннан аның
устав максатлары нигезендҽ учреждениене үстерү һҽм аның конкурентлылык сҽлҽтен арттыру,
шулай ук учреждение хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы дҽрҽҗҽсен күтҽрү өчен кулланыла.

2.9. Учреждение түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтү турындагы шартнамҽлҽр буенча төп, шул исҽптҽн
керем китерүче, физик һҽм (яки) юридик затлар хисабына һҽм түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтү
турындагы шартнамҽлҽр буенча төп эшчҽнлек төрлҽрен бары тик шул рҽвешле генҽ тормышка
ашырырга хокуклы, чөнки бу үзе төзегҽн максатларга ирешүгҽ хезмҽт итҽ:
2.9.1. Көндезге вакытта балаларны карау буенча эшчҽнлек.
2.9.2.Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽренҽ йөрми торган балалар белҽн индивидуаль яки
төркем белҽн дҽреслҽр, аларны мҽктҽп шартларына яраклаштыру буенча.
2.9.3. Логопед хезмҽтлҽре
2.9.4. Психолог хезмҽтлҽре.
2.9.5. Театр тамашаларын, концертларны һҽм башка сҽхнҽ чыгышларын оештыру һҽм кую
эшчҽнлеге.
2.9.6. Физкультура-сҽламҽтлҽндерү эшчҽнлеге.
2.9.7. Спорт бҽйрҽмнҽрен оештыру һҽм үткҽрү буенча хезмҽтлҽр.
2.9.8. Физкультура дҽреслҽре буенча консультациялҽр.
2.9.9. Балаларның ялын оештыру.
2.9.10. Консультация хезмҽтлҽре (балаларның ата-аналарына (законлы вҽкиллҽренҽ) педагогика,
гомуми һҽм яшь психологиясе, гаилҽ психологиясе һҽм тҽрбия мҽсьҽлҽлҽре буенча
консультациялҽр бирү.
2.9.11. Консультативные услуги по здоровому образу жизни.
2.9.12.Издательская деятельность (издание учебно-методических пособий).
2.9.13. Деятельность в области фотографии.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим
Уставом.
2.11. Түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе тиешле локаль норматив акт – учреждениедҽ түлҽүле
белем бирү хезмҽтлҽре күрсҽтү турындагы Нигезлҽмҽ белҽн регламентлана. Түлҽүле хезмҽтлҽр
исемлеге һҽр уку елына билгелҽнҽ, боерыкта учреждение буенча беркетелҽ. Түлҽүле хезмҽтлҽр
турында мҽгълүмат учреждениенең рҽсми сайтында урнаштырыла.
3. Белем бирү эшчҽнлеге
3.1. Учреждениенең белем бирү процессының төп максатлары булып түбҽндҽгелҽр тора::
- балачак төрлелегенҽ ярдҽм итү; кешенең гомуми үсешендҽ мөһим этап буларак балачакның
уникальлеген һҽм үзкыйммҽтен саклау;
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирүне индивидуальлҽштерү һҽм һҽр баланың шҽхси үзенчҽлеклҽре
нигезендҽ белем бирү эшчҽнлеген төзү өчен шартлар тудыру, бала үзе белем бирүне сайлауда
актив катнаша, белем бирү субъектына ҽверелҽ;
- физик, интеллектуаль, ҽхлакый, эстетик һҽм шҽхси сыйфатларны үстерү, уку-укыту
эшчҽнлегенең алшартларын формалаштыру, баланың төрле эшчҽнлек төрлҽрендҽ танып-белү
мҽнфҽгатьлҽрен һҽм танып-белү гамҽллҽрен үстерү;
- тҽрбиялҽнүчелҽрнең шҽхесенең гомуми культурасын формалаштыру; рухи-ҽхлакый үсеш,
гражданлык, хезмҽт сөючҽнлек, ҽйлҽнҽ-тирҽ табигатькҽ, Ватанга, гаилҽгҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү,
сҽламҽт яшҽү рҽвешен формалаштыру;
- мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту;
- балаларның сөйлҽмен бозуга коррекцияне тҽэмин итү, аларга квалификацияле ярдҽм күрсҽтү;;
- олылар (ата-аналар (законлы вҽкиллҽр), учреждениенең педагогик һҽм башка хезмҽткҽрлҽре)
һҽм балалар арасында шҽхси-үстерүче һҽм гуманистик характердагы хезмҽттҽшлекне тҽэмин итү.
3.2. Учреждение эшчҽнлегенең бурычлары булып тора:
- балаларның физик һҽм психик сҽламҽтлеген, шул исҽптҽн аларның эмоциональ иминлеген
саклауны һҽм ныгытуны тҽэмин итү ;
- яшҽү урынына, җенесенҽ, миллҽтенҽ, теленҽ, социаль статусына, психофизиологик һҽм башка
үзенчҽлеклҽргҽ (шул исҽптҽн сҽламҽтлек мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балаларга) бҽйсез рҽвештҽ
мҽктҽпкҽчҽ балачак чорында һҽр баланың тулы канлы үсеше өчен тигез мөмкинлеклҽр тҽэмин
итү;);

- тҽрбия-белем бирү процессы шартларында балаларның сөйлҽмен бозуда квалификацияле
коррекция;
- балаларның сөйлҽмен бозуга төзҽтмҽлҽр кертүне, логопедка квалификацияле ярдҽм күрсҽтүне
тҽэмин итү;
- сҽламҽтлек мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балаларның белем бирү программасын үзлҽштерүне
тҽэмин итү, яшь һҽм индивидуаль үзенчҽлеклҽрне һҽм махсус белем бирү ихтыяҗларын исҽпкҽ
алып, аларны төрле яклап үстерү, социаль адаптация;
- мҽктҽпкҽчҽ һҽм башлангыч гомуми белем бирү программаларының максатларын, бурычларын
һҽм эчтҽлеген дҽвамчан тотуны тҽэмин итү;
- үз-үзе, башка балалар, олылар һҽм дөнья белҽн мөнҽсҽбҽтлҽр субъекты буларак, һҽр баланың
сҽлҽтлҽрен һҽм иҗади потенциалын үстерү, балаларның яшь һҽм шҽхси үзенчҽлеклҽренҽ туры
китереп үсеше өчен уңай шартлар тудыру;
- җҽмгыятьтҽ кабул ителгҽн һҽм рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽр, кеше, гаилҽ, җҽмгыять
мҽнфҽгатьлҽрендҽ үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре нигезендҽ белем һҽм тҽрбия бирү процессына
берлҽштерү;;
- шҽхеснең гомуми культурасын формалаштыру, шул исҽптҽн сҽламҽт яшҽү рҽвеше
кыйммҽтлҽрен, аларның социаль, ҽхлакый, эстетик, интеллектуаль, физик сыйфатларын үстерү,
баланың инициативалылыгын, мөстҽкыйльлеген һҽм җаваплылыгын формалаштыру, уку-укыту
эшчҽнлегенең алшартларын формалаштыру.;
- балаларның яшь, шҽхси, психологик һҽм физиологик үзенчҽлеклҽренҽ туры килҽ торган
социомҽдҽни мохит формалаштыру;;
- балаларның сҽламҽтлеген саклау һҽм үстерү мҽсьҽлҽлҽрендҽ гаилҽгҽ психологик-педагогик
ярдҽм күрсҽтү һҽм ата-аналарның (законлы вҽкиллҽрнең) компетентлыгын арттыру.
3.3. Учреждение эшчҽнлеге демократия, гуманизм, һҽркем өчен мөмкин булганлык,
гомумкешелек кыйммҽтлҽре, кеше тормышы һҽм сҽламҽтлеге, гражданлык, шҽхеснең ирекле
үсеше принципларына нигезлҽнҽ.
3.4. Учреждение «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» Федераль закон, Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ белем бирү,
фҽнни, административ, финанс-икътисадый эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруда, локаль норматив
актлар эшлҽү һҽм кабул итүдҽ мөстҽкыйльлек аңлаган автономиягҽ ия.
3.5. Учреждение үзе гамҽлгҽ ашыра торган белем бирү программалары буенча белем бирүнең
эчтҽлеген билгелҽүдҽ, укыту-методик тҽэмин ителешне, белем бирү технологиялҽрен сайлап
алуда ирекле.
3.6. Түлҽүсез мҽктҽпкҽчҽ белем алуга гражданнарның хокукларына дҽүлҽт гарантиясеннҽн
чыгып, Учреждение гомуми белем бирүнең килҽсе дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ торган белем бирү мҽктҽпкҽчҽ белем бирү процессын гамҽлгҽ ашыра.
3.7. Учреждение түбҽндҽге өстҽмҽ гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыра спорт-сҽламҽтлҽндерү, сҽнгать-эстетик һҽм социаль-педагогик юнҽлештҽге өстҽмҽ гомуми үсеш
программаларын.
Тиешле шартлар булганда, Учреждение башка өстҽмҽ белем бирү программаларын да гамҽлгҽ
ашыра ала.
3.7.1. Балаларга өстҽмҽ белем бирү балаларның иҗади сҽлҽтлҽрен формалаштыруга һҽм үстерүгҽ,
аларның интеллектуаль, ҽхлакый һҽм физик ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерүгҽ, сҽламҽт һҽм
куркынычсыз яшҽү рҽвеше культурасын формалаштыруга, сҽламҽтлекне ныгытуга, шулай ук буш
вакытларын оештыруга юнҽлтелгҽн. Балаларга өстҽмҽ белем бирү аларның җҽмгыять
тормышына җайлашуын тҽэмин итҽ, шулай ук күренекле сҽлҽтлҽре булган балаларны ачыклау
һҽм аларга ярдҽм итү. Балалар өчен өстҽмҽ гомуми үсеш программалары балаларның яшь һҽм
индивидуаль үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып эшлҽнҽ.
3.7.2. Гомуми үсеш программаларын үзлҽштерүгҽ белем дҽрҽҗҽсенҽ карата талҽплҽр куелмыйча
телҽсҽ кайсы зат рөхсҽт ителҽ.
3.7.3. Гомуми үсеш программаларының эчтҽлеге, шулай ук алар буенча уку сроклары учреждение
тарафыннан эшлҽнгҽн һҽм расланган белем бирү программасы (мҽгариф программалары) белҽн
билгелҽнҽ.

3.7.4. Учреждение бер яки төрле яшь категориялҽрендҽ тҽрбиялҽнүчелҽр төркемнҽренҽ тупланган
мҽнфҽгатьлҽр (түгҽрҽклҽр) берлҽшмҽлҽрендҽ өстҽмҽ гомуми үсеш программалары буенча белем
бирү процессын оештыра.
3.7.5. Ҽлеге учреждениедҽ театр, музыка, сенсор эталоннарын үстерү, сҽнгать иҗаты, сөйлҽмне
үстерү, гади математик күзаллаулар формалаштыру, экспериментлау, туган телне өйрҽтү,
балаларны сҽламҽтлҽндерү буенча түгҽрҽклҽр эшли ала.
3.7.6. Тиешле шартлар булганда учреждениедҽ башка юнҽлештҽге өстҽмҽ гомуми үсеш
программалары гамҽлгҽ ашырылырга, шулай ук тҽрбиялҽнүчелҽрнең башка берлҽшмҽлҽре
төзелергҽ мөмкин.
3.8. Белем бирү эшчҽнлегенең эчтҽлеге һҽм оештыру учреждениедҽ билгелҽнҽ:
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениесенең төп гомуми белем бирү программасы (алга таба-ООП
ДО);
3.9. ООП ДО Учреждениелҽр мөстҽкыйль рҽвештҽ эшлҽнҽ һҽм раслана:
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең федераль дҽүлҽт белем бирү стандарты нигезендҽ,
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең тиешле төп белем бирү программаларын исҽпкҽ алып,
- тҽрбиялҽнүчелҽрнең үсешен һҽм социаль адаптациясен бозуларга коррекциялҽүне тҽэмин итүче
физик үсеш үзенчҽлеклҽрен һҽм физик мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн тҽрбиялҽнүчелҽрнең
индивидуаль мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып.
3.10. Учреждение, билгеле бер тҽрбиялҽнүченең үзенчҽлеклҽрен һҽм белем алу ихтыяҗларын
исҽпкҽ алып, аларның эчтҽлеген индивидуальлҽштерү нигезендҽ, Аеруча саклана торган табигый
территориялҽрне үзлҽштерүне тҽэмин итҽ торган белем бирү процессын оештыра.
3.11. Учреждение мҽктҽпкҽчҽ белем алуга, шулай ук балаларның социаль үсешенҽ максималь
дҽрҽҗҽдҽ ярдҽм итүче физик мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балалар өчен махсус психологикпедагогик алымнар, аралашу ысуллары һҽм шартлары нигезендҽ иртҽ коррекция ярдҽме күрсҽтү
өчен кирҽкле шартлар тудыра.
3.12. Учреждениедҽ коррекция эше сҽламҽтлек мөмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балаларның төрле
категориялҽрен үстерүне бозуларны төзҽтүне тҽэмин итүгҽ, аларга югары һөнҽри белем бирү
учреждениелҽрен үзлҽштерүдҽ квалификацияле ярдҽм күрсҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн, балаларның һҽр
категориясенең үсеш үзенчҽлеклҽрен һҽм махсус белем бирү ихтыяҗларын исҽпкҽ ала.
3.13. Учреждение үз эшчҽнлеген мҽгариф турындагы законнар нигезендҽ, шул исҽптҽн,
башкарырга тиеш:
3.13.1. белем бирү программаларын тулы күлҽмдҽ тормышка ашыруны, тҽрбиялҽнүчелҽрне
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүне, кулланыла торган формаларның, чараларның, укыту һҽм
тҽрбия алымнарының яшь, психофизик үзенчҽлеклҽргҽ, сҽлҽтлҽргҽ, тҽрбиялҽнүчелҽрнең
ихтыяҗларына һҽм ихтыяҗларына туры килүен тҽэмин итү;
3.13.2. тҽрбиялҽнүчелҽрнең, учреждение хезмҽткҽрлҽренең тормышын һҽм сҽламҽтлеген тҽэмин
итҽ торган билгелҽнгҽн нормаларга туры китереп, тҽрбиялҽнүчелҽрне укыту, тҽрбиялҽү, аларны
карап тоту өчен куркынычсыз шартлар тудырырга;
3.13.3. үтҽргҽ хокукларын һҽм иреклҽрен тҽрбиялҽнүчелҽр, ата-аналар (законлы вҽкиллҽре)
тҽрбиялҽнүчелҽр, хезмҽткҽрлҽре учреждениесе.
3.14. Уку планы нигезендҽ белем бирү программаларын тулы күлҽмдҽ тормышка ашырмаган
өчен, чыгарылыш сыйныф укучыларының белем сыйфаты, шулай ук тҽрбиялҽнүчелҽрнең,
мҽгариф оешмасы хезмҽткҽрлҽренең тормышы һҽм сҽламҽтлеге өчен Учреждение Россия
Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплылык тота.
3.15. Балигъ булмаган балаларның, ата-аналарның (законлы вҽкиллҽренең) хокукларын һҽм
иреклҽрен барлыкка китерү турындагы законнарда каралган хокукларны бозу яисҽ законсыз
чиклҽү, мҽгариф эшчҽнлеген оештыруга һҽм гамҽлгҽ ашыруга карата талҽплҽрне бозган өчен
Учреждение һҽм аның вазыйфаи затлары Административ хокук бозулар турында Россия
Федерациясе Кодексы нигезендҽ административ җаваплылыкка тартыла.
4. Учреждение белҽн идарҽ итү
4.1. Учреждение белҽн идарҽ итү «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» гы Федераль
закон нигезендҽ, бердҽм идарҽ итү һҽм коллегиаль, демократик, ачыклык, гомумкешелек

кыйммҽтлҽре, кеше тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау, шҽхеснең ирекле үсеше принципларына
туры китереп гамҽлгҽ ашырыла.
4.2. Учреждение белҽн турыдан-туры җитҽкчелек итҽ торган оешманың бердҽнбер
башкарма органы булып тора.
4.3. Учреждение мөдирлҽре белҽн 3 (өч) елга вакытлы хезмҽт килешүе төзелҽ.
Бер генҽ як та, гамҽлдҽ булу срогы чыккач, вакытлы хезмҽт килешүе өзелүне талҽп итмҽгҽн
очракта һҽм хезмҽткҽр хезмҽт шартнамҽсенең гамҽлдҽ булу срогы чыкканнан соң эшен дҽвам
итҽ, хезмҽт килешүенең ашыгыч характеры турындагы шарт үз көчен һҽм хезмҽт шартнамҽсе
төзелгҽн дип санала.
4.4. Учреждение мөдире ҽлеге Устав нигезендҽ Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитеты, «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе», «Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мөлкҽт һҽм җир
мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы», «Азнакай муниципаль районы Финанс – бюджет палатасы»МКУ
эшчҽнлеклҽрендҽ финанс чараларын куллану мҽсьҽлҽсе буенча хисап тотты.
4.5. Учреждение мөдире үзе идарҽ итҽ, учреждение эшен оештыра, мҽгариф, тҽрбия эше һҽм
оештыру-хуҗалык эшчҽнлеге өчен җаваплы, Россия Федерациясе законнары, ҽлеге Устав һҽм
аның белҽн төзелгҽн хезмҽт килешүе нигезендҽ эшлҽгҽн гамҽллҽре яки гамҽл кылмавы өчен
җаваплы.
4.6. Учреждение Мөдире:
- ышанычсыз рҽвештҽ судларда, дҽүлҽт хакимияте органнарында һҽм җирле үзидарҽ
органнарында учреждение исеменнҽн, шул исҽптҽн аның мҽнфҽгатьлҽрен кайгырта һҽм аның
исеменнҽн килешүлҽр төзи.;
- ышаныч кҽгазе бирҽ;
- Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ шҽхси счет ача;;
- федераль законнар нигезендҽ учреждениенең мөлкҽте белҽн эш итҽ;;
- учреждениенең штат расписаниесен, учреждениенең эшчҽнлеген регламентлаучы эчке
документларын чыгара һҽм раслый;
- хезмҽткҽрлҽрне эшкҽ алу, алар белҽн хезмҽт килешүлҽрен төзү һҽм өзү, вазыйфаи бурычларны
бүлү, хезмҽткҽрлҽргҽ өстҽмҽ һөнҽри белем бирү өчен шартлар тудыру һҽм оештыру;;
- педагогик хезмҽткҽрлҽрнең уку йөклҽнешен раслый;
- билгелҽнгҽн акчалар чиклҽрендҽ, аны база һҽм стимуллаштыру өлешенҽ бүлеп, хезмҽткҽ түлҽү
фондын формалаштыра;
- учреждение хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакын, шул исҽптҽн стимуллаштыручы өлешне
(өстҽмҽлҽр, окладларга (вазыйфаи окладларга), хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы ставкаларына
өстҽмҽлҽр) билгелҽүне тҽэмин итҽ, хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт сыйфаты өчен стимуллаштыручы
түлҽүлҽрне бүлү тҽртибе турындагы расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ;
- Коллектив килешүендҽ, эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре, хезмҽт килешүендҽ билгелҽнгҽн
срокларда хезмҽткҽрлҽргҽ тиешле хезмҽт хакын тулы күлҽмдҽ түлҽү;
- учреждениене квалификацияле кадрлар белҽн тҽэмин итү буенча чаралар күрҽ;
- хезмҽткҽрлҽрне сыйфатлы хезмҽткҽ мотивациялҽүне арттыру, шул исҽптҽн матди
стимуллаштыру, учреждениедҽ хезмҽт дҽрҽҗҽсен күтҽрү, идарҽ итүне рационализациялҽү һҽм
хезмҽт дисциплинасын ныгыту буенча чаралар системасын тормышка ашыра ;
- локаль норматив актларны эшлҽү һҽм кабул итү процедурасын оештыра;
- эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен (хезмҽткҽрлҽрнең вҽкиллекле органы фикерлҽрен исҽпкҽ
алып), учреждениенең башка локаль норматив актларын раслый;
- закон актларын һҽм норматив документларны үтҽү эшен оештыра;
- белем бирү эшчҽнлеген матди-техник яктан тҽэмин итүне, дҽүлҽт һҽм җирле нормаларга һҽм
талҽплҽргҽ туры килгҽн биналарны, шул исҽптҽн федераль дҽүлҽт белем бирү стандартлары
нигезендҽ җиһазлауны гамҽлгҽ ашыра;
- гамҽлгҽ куючы һҽм җҽмҽгатьчелеккҽ финанс һҽм матди чаралар керү һҽм аларны тоту турында
еллык хисап, шулай ук үз-үзеңне тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында хисап бирҽ;
- учреждениене үстерү программасын эшлҽүне һҽм раслауны оештыра;
- учреждениегҽ кабул итүне гамҽлгҽ ашыра;
- тҽрбиялҽнүчелҽр белҽн белем бирү мөнҽсҽбҽтлҽрен үзгҽртүне гамҽлгҽ ашыра;

- тҽрбиялҽнүчелҽр белҽн белем бирү мөнҽсҽбҽтлҽрен туктатуны гамҽлгҽ ашыра;
- мҽктҽпкҽчҽ белем бирүнең федераль дҽүлҽт белем бирү стандартының үтҽлешен тҽэмин итҽ;;
- оешманың үз-үзен тикшерүне үткҽрүне оештыра;
- оешманың педагогик хезмҽткҽрлҽрен билҽгҽн вазыйфаларына туры килү-килмҽүгҽ
аттестациялҽү үткҽрүне оештыра;
- сҽламҽтлекне саклау һҽм ныгыту, тҽрбиялҽнүчелҽрне һҽм хезмҽткҽрлҽрне тукландыруны
оештыру өчен кирҽкле шартлар тудыра;
- тҽрбиялҽнүчелҽргҽ физик культура белҽн шөгыльлҽнү өчен шартлар тудыра;
- Россия Федерациясе законнары белҽн тыелмаган һҽм учреждениедҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
тҽрбиялҽнүчелҽрнең законлы вҽкиллҽренең иҗтимагый берлҽшмҽлҽре эшчҽнлегенҽ ярдҽм итҽ;
- Интернет челтҽрендҽ учреждениенең рҽсми сайтын булдыруны һҽм алып баруны тҽэмин итҽ;
- «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында " Федераль законның 34 статьясындагы 1 өлеше
нигезендҽ тҽрбиялҽнүчелҽрнең академик хокукларын тормышка ашыру өчен шартлар тудыруны
тҽэмин итҽ;
- педагогик хезмҽткҽрлҽрнең академик хокук һҽм иреклҽрен, шулай ук хезмҽт хокукларын һҽм
социаль гарантиялҽрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыруны тҽэмин итҽ;
- куркынычсыз хезмҽт шартларын тҽэмин итҽ;
- хезмҽтне саклау, янгын куркынычсызлыгы буенча чаралар комплексын тормышка ашыра,
- учреждение бинасын вакытында карап, ремонтлый;
- дҽүлҽт хакимияте, җирле үзидарҽ органнары, оешмалар, җҽмҽгатьчелек, ата-аналар (законлы
вҽкиллҽр), гражданнар белҽн хезмҽттҽшлекне һҽм хезмҽттҽшлекне тҽэмин итҽ;
- устав эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру өчен өстҽмҽ финанслау чыганакларын һҽм матди чараларны,
шул исҽптҽн иганҽчелҽр акчаларын җҽлеп итҽ;
- гамҽлдҽге законнар һҽм ҽлеге устав белҽн билгелҽнгҽн учреждениенең коллегиаль идарҽ
органнарының гына компетенциясен тҽшкил итмҽгҽн барлык мҽсьҽлҽлҽрне дҽ хҽл итҽ.
4.8. Учреждение Мөдире:
- җаваплы эшчҽнлеге өчен учреждениесе алдында гамҽлгҽ куючы;
- белем бирү процессы вакытында, шулай ук мҽктҽптҽн тыш чаралар үткҽргҽндҽ, учреждениенең
эше өчен Россия Федерациясе законнары нигезендҽ шҽхси җаваплылык тота;
- үз компетенциясенҽ караган функциялҽрне үтҽмҽгҽн өчен; белем бирү программаларын тулы
күлҽмдҽ тормышка ашырмаган өчен җаваплылык тота;
- бюджет акчаларын максатсыз файдаланган өчен җаваплы.
4.9. Учреждение алдында торган төп һҽм оператив бурычларны хҽл итү максатыннан учреждение
мөдире боерыклар чыгара.
4.10. Учреждение мөдиренҽ Россия Федерациясе Хөкүмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ хокуклар,
социаль гарантиялҽр һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр өчен каралган социаль ярдҽм чаралары, аерым
алганда:
- ел саен үткҽрелҽ торган төп озайтыла торган түлҽүле ялга хокук, аның озынлыгы Россия
Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ;
- Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ картлык буенча хезмҽт пенсиясен
вакытыннан алда билгелҽү хокукы.
4.11. Формасы коллегиаль идарҽсе учреждениесе булып тора:
4.11.1 хезмҽткҽрлҽрнең гомуми җыелышы.
4.11.2. Педагогик совет.
4.12.Учреждениенең иң югары коллегиаль идарҽ органы-хезмҽткҽрлҽрнең гомуми җыелышы.
4.13. Гамҽлдҽге законнар нигезендҽ учреждениенең компетенциясе, вҽкалҽтлҽре, сроклары һҽм
идарҽ итүнең коллегиаль органнары эшчҽнлеген карап тоту һҽм аның локаль норматив актлары
белҽн җайга салына.
4.15. Тҽрбиялҽнүчелҽрнең ата-аналарының (законлы вҽкиллҽренең) һҽм педагогик
хезмҽткҽрлҽрнең учреждение белҽн идарҽ итү мҽсьҽлҽлҽре буенча фикерлҽрен исҽпкҽ алу һҽм
учреждение тарафыннан аларның хокукларына һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылучы локаль
норматив актлар кабул иткҽндҽ тҽрбиялҽнүчелҽрнең һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽрнең ата-аналары
(законлы вҽкиллҽре) инициативасы буенча учреждениедҽ неголегия булмаган идарҽ органнары
оештырыла:

- Тҽрбиялҽнүчелҽрнең ата-аналарының (законлы вҽкиллҽренең) гомуми җыелышы.
Ҽлеге орган карарлар кабул итми, компетенциягҽ ия түгел, ҽмма аларның фикере учреждение
белҽн идарҽ итү мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алына. Эшчҽнлек тҽртибе
учреждениенең локаль норматив актлары белҽн регламентлана.
4.16. Локаль норматив актлар ҽлеге Уставка һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан
Республикасының гамҽлдҽге законнарына каршы килҽ алмый.
4.17. Учреждение эшчҽнлеген Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының
гамҽлдҽге законнары, җирле үзидарҽ органнары актлары, аның эшчҽнлеген регламентлаучы
локаль актлар нигезендҽ оештыра.
5. Учреждениенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге
5.1. Учреждение милке Азнакай муниципаль районы милкендҽ һҽм ҽлеге Устав нигезендҽ
мҽгариф эшчҽнлеген тҽэмин итү максатыннан оператив идарҽ хокукында учреждениегҽ
беркетелҽ.
Учреждение үзенҽ беркетелгҽн мөлкҽткҽ карата законнарда һҽм ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн
чиклҽрдҽ, үз эшчҽнлегенең максатлары, Гамҽлгҽ куючының биремнҽре һҽм Мөлкҽтен аларга ия
булу, файдалану һҽм файдалану хокукы билгелҽү нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра.
Учреждениенең устав бурычларын үтҽү өчен кирҽкле җир кишҽрлеге аңа даими файдалану
хокукында бирелҽ.
5.2. Учреждение үз йөклҽмҽлҽре буенча Россия Федерациясе законнары буенча җҽза бирелергҽ
мөмкин булган мөлкҽтенҽ җавап бирҽ.
5.3. Учреждение Россия Федерациясе законнары нигезендҽ Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгының Казначылык Департаментының территориаль органында Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ачыла торган шҽхси счетлар (бюджет һҽм бюджеттан тыш)
аша аңа кергҽн акчалар белҽн операциялҽрне башкара. Учреждение финанс-хуҗалык эшчҽнлеге
планы нигезендҽ бюджет чараларын тоту буенча операциялҽрне башкара.
5.4. Учреждение милекче ризалыгыннан башка гамҽлгҽ куючы яисҽ үзенҽ гамҽлгҽ куючы
тарафыннан мондый мөлкҽт, шулай ук күчемсез мөлкҽт сатып алуга бүлеп бирелгҽн акчалар
хисабына аңа беркетелгҽн аеруча кыйммҽтле күчемле мөлкҽт белҽн эш итҽргҽ хокуклы түгел.
5.5. Аеруча кыйммҽтле күчемле мөлкҽт дигҽндҽ күчемле мөлкҽт аңлашыла, аннан башка
учреждениенең үз устав эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруы шактый кыен булачак. Мөлкҽтне аеруча
кыйммҽтле күчемле мөлкҽт категориясенҽ кертү тҽртибе Россия Федерациясе Хөкүмҽте
тарафыннан билгелҽнҽ. Аеруча кыйммҽтле күчемле мөлкҽт исемлеклҽре гамҽлгҽ куючы
тарафыннан билгелҽнҽ.
5.6. Оператив идарҽ хокукындагы калган мөлкҽт белҽн идарҽ итү хокукындагы Учреждение, ҽгҽр
Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнарында башкасы каралмаган булса, мөстҽкыйль эш
итҽргҽ хокуклы.
5.7. Зур алыш-бирешлҽр һҽм алыш-бирешлҽр гамҽлгҽ куючының алдан ризалыгы белҽн генҽ
башкарылырга мөмкин.
5.8. Учреждение мөдире гамҽлгҽ куючы алдында, гамҽлдҽге закон талҽплҽрен бозып, телҽсҽ
нинди алыш-биреш ясау нҽтиҗҽсендҽ, учреждениегҽ китерелгҽн зыян күлҽмендҽ җавап тота.
5.9. Учреждение милекче алдында оператив идарҽгҽ тапшырылган мөлкҽтне саклау һҽм нҽтиҗҽле
файдалану өчен җаваплы.
5.10. Учреждениегҽ учреждениегҽ учреждениегҽ гамҽлгҽ куючы тарафыннан бүлеп бирелгҽн
акчалар хисабына сатып алынган мөлкҽтне читлҽштерү яки йөклҽү ихтималы булган алышбирешлҽр кылу тыела.
5.11. Муниципаль заданиенең үтҽлешен финанс белҽн тҽэмин итү учреждениегҽ яисҽ
учреждениегҽ мондый мөлкҽт сатып алуга гамҽлгҽ куючы тарафыннан бүлеп бирелгҽн акчалар,
тиешле мөлкҽт, шул исҽптҽн җир кишҽрлеклҽре таныла торган салым салу объекты буларак
салым түлҽү чыгымнарын исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге эшчҽнлекне финанс белҽн тҽэмин итү Азнакай муниципаль районы, Татарстан
Республикасы бюджетыннан һҽм федераль законнар белҽн тыелмаган башка чыганаклардан
субсидиялҽр рҽвешендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

Муниципаль биремдҽ каралмаган учреждениене үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны финанс белҽн
тҽэмин итү Азнакай муниципаль районы бюджетыннан субсидиялҽр хисабына башкарыла.
Муниципаль заданиене утеуге бирелген субсидия кулемен кимету аны утеу срогы девамында
муниципаль заданиене тиешле узгерткен очракта гына тормышка ашырыла.
5.12. Учреждение мөлкҽтен һҽм финанс ресурсларын формалаштыру чыганаклары булып тора:
- бюджет һҽм бюджеттан тыш чаралар;
- учреждениегҽ милекче тарафыннан тапшырылган мөлкҽт;
- күрсҽтелгҽн түлҽүле белем бирү хезмҽтлҽреннҽн, шулай ук рөхсҽт ителгҽн башка төр
эшчҽнлектҽн алынган керем;;
- Россия һҽм (яки) чит ил юридик һҽм физик затларының акчалары һҽм түлҽүсез һҽм (яки) хҽйрия
бүлҽклҽре;;
- Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнары нигезендҽ башка чыганаклар.
5.13. Физик һҽм (яки) юридик затлар тарафыннан бүлҽк, иганҽ рҽвешендҽ бирелгҽн акчалар,
мөлкҽт һҽм башка милек объектлары, шулай ук учреждениенең үз эшчҽнлегеннҽн кергҽн һҽм бу
керемгҽ алынган милек объектлары учреждениенең мөстҽкыйль карамагына керҽ һҽм алар өчен
ул булдырылган максатларга ирешү өчен кулланыла.
5.14. Мөлкҽт белҽн оператив идарҽ итү хокукын гамҽлгҽ ашырганда Учреждение бурычлы:
- устав эшчҽнлеге максатлары нигезендҽ милекне нҽтиҗҽле һҽм рациональ файдалану ;
- мөлкҽтнең сакланышын һҽм файдалануын максатчан билгелҽнеше буенча гына тҽэмин итҽргҽ ;
- эксплуатация процессында норматив тузуга бҽйле начарланудан тыш, мөлкҽтнең техник
торышы начарлануга юл куймаска;;
- Күчемсез һҽм күчемсез милекне капиталь һҽм агымдагы ремонтлау.
5.15. Милекче учреждениегҽ беркетелгҽн, яисҽ учреждениегҽ ҽлеге мөлкҽтне сатып алу өчен
гамҽлгҽ куючы тарафыннан бүлеп бирелгҽн акчалар хисабына сатып алынган мөлкҽтне артык,
файдаланылмый яисҽ билгелҽнеше буенча файдаланылмый торган мөлкҽтне тартып алырга
хокуклы. Милекче учреждениедҽн алынган мөлкҽтне үз телҽгҽнчҽ сарыф итҽргҽ хокуклы.
Күчемсез милекне тартып алу һҽм (яки) читлҽштерү " Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы»МКУ карары нигезендҽ башкарыла.
5.16. Зур алыш булырга мөмкин совершена учреждениесе белҽн генҽ алдан ризалыгы милекче,
гамҽлгҽ куючы.
Акча белҽн эш итү, федераль закон нигезендҽ мөстҽкыйль эш итҽргҽ хокуклы башка мөлкҽтне
читлҽштерүгҽ, шулай ук мондый алыш-бирешнең бҽясе яки читлҽштерелҽ торган яки тапшырыла
торган мөлкҽтнең бҽясе соңгы хисап датасына аның бухгалтерлык хисабы мҽгълүматлары буенча
билгелҽнҽ торган активларның баланс бҽясенең 10 процентыннан артып китү шарты белҽн
мондый мөлкҽтне файдалануга яки залогка тапшыруга бҽйле алыш-биреш яки берничҽ үзара
бҽйле алыш-биреш дип таныла.
Күрсҽтелгҽн талҽплҽрне бозып ясалган зур килешү, икенче якның килешүдҽ белүе яки
учреждение милекчесенең башлангыч ризалыгы булмавы турында белергҽ тиеш булуы расланган
очракта, учреждение яки милекченең дҽгъвасы буенча гамҽлдҽ түгел дип танылырга мөмкин.
5.17. Учреждение, гамҽлдҽге законнар нигезендҽ яки үзҽклҽштерелгҽн бухгалтерия белҽн килешү
нигезендҽ, оператив, бухгалтерия һҽм статистика исҽбен алып бара.
5.18. Учреждениене бетергҽн очракта ликвидациялҽнүче учреждение кредиторларының
талҽплҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽттерелергҽ мөмкин булган мөлкҽт
хисабына канҽгатьлҽндерелҽ. Кредиторларның талҽплҽрен канҽгатьлҽндергҽннҽн соң калган
учреждениенең Күчемсез һҽм күчемсез мөлкҽте, шулай ук Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ юкка чыгарылган учреждениенең йөклҽмҽлҽре буенча түлҽттерү мөрҽҗҽгать ителҽ
алмый торган Күчемсез һҽм күчемсез мөлкҽт милек милекчегҽ ликвидация комиссиясе
тарафыннан тапшырыла. Милекче ҽлеге мөлкҽтне Азнакай муниципаль районының ведомство
буйсынуындагы мҽгариф учреждениелҽре челтҽрен үстерү максатларына юнҽлтҽ
6. Учреждение хезмҽткҽрлҽре

6.1. Учреждениедҽ, җитҽкче һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр вазыйфалары белҽн беррҽттҽн, өстҽмҽ
функциялҽр башкаручы административ-хуҗалык, укыту-ярдҽмче, кухня һҽм хезмҽт күрсҽтүче
персонал (алга таба – хезмҽткҽрлҽр) вазыйфалары да каралган.
6.2. 6.1. күздҽ тотылган вазыйфаларны билҽү хокукы. квалификация белешмҽлҽрендҽ
күрсҽтелгҽн квалификация талҽплҽренҽ җавап бирүче затлар һҽм (яисҽ) һөнҽри стандартларга ия.
6.3. Учреждение хезмҽткҽрлҽре хокуклы:
- учреждение белҽн идарҽ итүдҽ ҽлеге Устав һҽм (яки) учреждениенең локаль норматив актлары
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ катнашу, аерым алганда, хезмҽткҽрлҽрнең гомуми җыелышы
эшчҽнлегендҽ катнашу;
- куркынычсызлык һҽм гигиена талҽплҽренҽ җавап бирүче хезмҽт шартлары;
- федераль закон тарафыннан билгелҽнгҽн эш вакытының максималь озынлыгы, атналык ял
көннҽре, эшлҽми торган бҽйрҽм көннҽре, ел саен түлҽнҽ торган ял, учреждениенең коллектив
килешүе, Хезмҽт Кодексы, эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре, хезмҽт килешүе нигезендҽ кайбер
һөнҽрлҽр, эшлҽр һҽм аерым категория хезмҽткҽрлҽр өчен кыскартылган көн, кыскартылган ял;;
- коллектив килешү нигезендҽ китапханҽ, мҽгълүмат ресурслары, уку-укыту, методик һҽм башка
бүлекчҽлҽр белҽн түлҽүсез файдалану;;
- аның квалификациясе нигезендҽ хезмҽткҽ түлҽү, тарификация нҽтиҗҽлҽре буенча һҽркемгҽ
шҽхсҽн билгелҽнҽ һҽм башкарыла торган эш күлҽме;
- үз квалификациясе, хезмҽт катлаулылыгы, башкарылган эшнең күлҽме һҽм сыйфаты нигезендҽ
хезмҽт хакын вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ түлҽү (коллектив килешү);
- санитар-гигиена нормаларына, хезмҽтне саклау нормаларына туры килҽ торган, кирҽкле
җиһазлар, пособиелҽр һҽм башка материаллар белҽн тҽэмин ителгҽн эш урынын алу;;
- федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һөнҽри ҽзерлек, яңадан ҽзерлҽү һҽм үз
квалификациясен күтҽрү;;
- эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре нигезендҽ хезмҽттҽге һҽм иҗтимагый тормыштагы
казанышлары өчен бүлҽклҽү;;
- учреждениедҽ билгелҽнгҽн өстҽмҽлҽрне, өстҽмҽ түлҽүлҽрне, шулай ук стимуллаштыручы
характердагы түлҽүлҽрне алу, расланган хезмҽт өчен түлҽү фонды кысаларында, өстҽмҽ түлҽүлҽр
һҽм өстҽмҽлҽр турында Нигезлҽмҽ нигезендҽ;
- һөнҽри намус һҽм абруйны яклау;
- Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ учреждение администрациясе
боерыкларына һҽм күрсҽтмҽлҽренҽ шикаять бирү;
- закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ шҽхси мҽгълүматларны яклау.
5.4. Учреждение хезмҽткҽрлҽре бурычлы:
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
- хезмҽт дисциплинасын үтҽргҽ, гадел һҽм намус белҽн эшлҽргҽ, хакимият карарларын
вакытында һҽм төгҽл үтҽргҽ, эш вакытын җитештерү хезмҽте өчен кулланырга.;
- үтҽргҽ, эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, башка локаль норматив актлар учреждениесе;
- башка хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт вазыйфаларын башкарырга комачаулаучы гамҽллҽрдҽн тыелырга;
- матди кыйммҽтлҽрне һҽм документларны саклауның билгелҽнгҽн тҽртибен үтҽргҽ;
- җиһазларны нҽтиҗҽле һҽм сакчыл куллану, электр энергиясен, суны һҽм башка матди
ресурсларны бҽрҽкҽтле һҽм бҽрҽкҽтле тоту;
- куркынычсызлык техникасы һҽм хезмҽтне саклау, җитештерү санитариясе, гигиена, янгын
куркынычсызлыгы талҽплҽрен үтҽргҽ, тиешле кагыйдҽлҽр һҽм Инструкциялҽр белҽн каралган
талҽплҽрне үтҽргҽ, кирҽкле шҽхси саклану чараларыннан файдаланырга;
- тҽрбиялҽнүчелҽрнең ата-аналарына (законлы вҽкиллҽренҽ) һҽм коллектив ҽгъзаларына карата
ҽдҽпле, игътибарлы булырга, белем бирү өлкҽсендҽ катнашучыларның хокукларын белергҽ һҽм
хөрмҽт итҽргҽ;
- медицина тикшерүлҽрен үткҽрү кагыйдҽлҽре нигезендҽ билгелҽнгҽн вакытта вакыт-вакыт
медицина тикшерүлҽрен узарга, тиешле прививкаларны вакытында ясатырга.;
- нормаль эшне (гади, авария) тоткарлаучы яки кыенлаштыручы сҽбҽплҽрне һҽм шартларны
кичекмҽстҽн юкка чыгаруга чаралар күрергҽ һҽм администрациягҽ бу хҽл турында кичекмҽстҽн
хҽбҽр итҽргҽ.

6.5. Учреждение хезмҽткҽрлҽре федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм очракларда
үзлҽренҽ йөклҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен җаваплы.
5.6. Хезмҽткҽрлҽрнең хокукый статусы (хокуклары, бурычлары һҽм җаваплылыгы), шулай ук
аларның социаль гарантиялҽре һҽм ташламалары «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында»
Федераль закон, Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы, санитария-эпидемиология кагыйдҽлҽре
һҽм нормативлар талҽплҽре, учреждениенең эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре, вазыйфаи
инструкциялҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
7. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу
7.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы астында учреждение хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы
аның хезмҽт бурычларын тиешенчҽ үтҽүгҽ йогынты ясарга мөмкин һҽм шул чакта учреждение
хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы һҽм хезмҽткҽре булып торган учреждениенең хокуклары һҽм
законлы мҽнфҽгатьлҽре арасында каршылыклар килеп чыгарга мөмкин.
7.2. Хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ башкаруга тҽэсир итүче яки йогынты ясарга мөмкин булган
учреждение хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы астында учреждение хезмҽткҽренең акча,
кыйммҽтлҽр, башка мөлкҽт, шул исҽптҽн үз-үзе өчен яки өченче затлар өчен милек хокуклары
яки мөлкҽти характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр рҽвешендҽ керемнҽр алу мөмкинлеге аңлана.
7.3. Учреждение мөдире учредительгҽ вазыйфа йөклҽмҽлҽрен башкарганда мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган шҽхси кызыксыну турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
Учреждение хезмҽткҽре учреждение мөдиренҽ вазыйфа йөклҽмҽлҽрен башкарганда
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка
килү турында хҽбҽр итҽргҽ бурычлы. Учреждение мөдиренҽ хҽбҽр итү тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ
булган мҽгълүматлар исемлеге, бу мҽгълүматларны тикшерүне оештыру һҽм хҽбҽрнамҽлҽрне
теркҽү тҽртибе учреждение мөдирлҽре тарафыннан билгелҽнҽ.
8. Учреждение эшчҽнлеген регламентлау
8.1. Учреждение белем бирү мөнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган нормалар булган (алга таба локаль норматив актлар), үз компетенциясе чиклҽрендҽ Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ кабул итҽ.
8.2. Эшчҽнлеген регламентлаштыру өчен Учреждение локаль норматив актларның түбҽндҽге
төрлҽрен эшли һҽм кабул итҽ:
- килешүлҽр (шул исҽптҽн күмҽк килешү);
- оешма эшчҽнлегенең оештыру, дисциплинар, хуҗалык һҽм башка махсус якларын (шул исҽптҽн
эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре, учреждениегҽ кабул итү кагыйдҽлҽре, тҽрбиялҽнүчелҽрне эчке
тҽртип кагыйдҽлҽре һ. б.) регламентлый торган кагыйдҽлҽр.);
- теге яки бу функцияне башкару, нинди дҽ булса эшчҽнлек алып бару тҽртибен, ысулын билгели
торган күрсҽтмҽлҽр (шул исҽптҽн вазыйфаи инструкциялҽр, эш башкару инструкциялҽре,
хезмҽтне саклау буенча күрсҽтмҽлҽр һ. б.););
- идарҽ органының хокукый статусын яки үз вҽкалҽтлҽренең нинди дҽ булса тормышка ашыру
тҽртибен билгели торган нигезлҽмҽлҽр (шул исҽптҽн тҽрбиялҽнүчелҽрнең дҽрес режимын
регламентлаштыра торган тҽртип; тҽрбиялҽнүчелҽрне күчерү, күчерү һҽм яңадан торгызу тҽртибе
һҽм нигезлҽре, барлыкка килү, туктату һҽм рҽсмилҽштерү тҽртибе;
8.3. Учреждениедҽ локаль норматив актларны эшлҽү, килештерү, кабул итү һҽм раслау буенча
түбҽндҽге тҽртип билгелҽнде:
- белем бирү процессын оештыру мҽсьҽлҽлҽрен регламентлаучы локаль норматив актлар
педагогик советны кабул итҽ;
- хезмҽткҽрлҽрнең хокукларына һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы локаль норматив
актлар хезмҽткҽрлҽрнең гомуми җыелышын кабул итҽ;
- идарҽ органнары эшчҽнлеген регламентлаштыручы локаль норматив актларны учреждение
мөдире тиешле боерыкны чыгару юлы белҽн кабул итҽ (белем бирү мөнҽсҽбҽтлҽрендҽ конкрет
катнашучыларның мҽнфҽгатьлҽрен яклаучы коллегиаль орган белҽн килешү буенча, аерым
алганда, педагогик совет белҽн-педагогик совет турында Нигезлҽмҽ);

- тҽрбиялҽнүчелҽрнең, шулай ук тҽрбиялҽнүчелҽрнең ата-аналарының (законлы вҽкиллҽренең)
хокукларына һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы локаль норматив актларны учреждение
мөдире тиешле боерыкны чыгару юлы белҽн (педагогик совет белҽн килешү буенча) кабул итҽ)
8.4. Учреждениенең коллегиаль органнары тарафыннан кабул ителгҽн локаль норматив актлар
учреждение мөдире боерыгы белҽн раслана.
9. Учреждение Уставын үзгҽртү тҽртибе
9.1. Учреждение уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр аларны Башкарма комитет тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ раслау юлы белҽн кертелҽ.
9.2. Учреждение уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽрне дҽүлҽт теркҽве Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9.3. Учреждение уставына үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ салым органында теркҽлгҽннҽн соң үз көченҽ керҽ.

