
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

О+ 2019 ел Яр Чаллы Js5дга
кТукай муниципаль районыньц белем бирy
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы магариф
оешмаJIары )цитакчелэрен (лиректорларын,
модирлэрен, башлыкларын) аттестациялэy тэртибе
турында) нигезлэмаге Yзгэрешлэр KepTY хакында

<Россия Федерациясендэ мэгариф турында) Фелераль законныц 5l маддасе
нигезендэ, Татарстан Республикасыныч белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы
оешмi}лары житакчелерен (директорларын, модирлерен, башлыкларын)
аттестациялагэндэ берторлелекне тээмин итy максатында, Татарстан Республикасы
Мэгариф hэм фэн министрлыгыныц <Татарстан Республикасыныч белем биру
эшчанлеген гамэлгэ ашыручы оешмалары щитакчелэрен (директорларьтн,
модирлэрен, башлыкларын) аттестациялэу тартибе хакында \рнэк нигезламане
раслау турында> 2014 елныц l0 ноябрендэrе бЗ47l14 санлы приказы haM Татарстан
Республикасы Мэгариф hэм фэн министрлыгыныц 2017 елныц 19 апрелендэге
з82211'7,20l8 елныц 22 мартындагы 2645118 санлы хатлары нигезендэ

1. Тукай муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2017 елныц 14

июнендаге 1653 санлы карары белэн расланган (Тукай муниципаль районыныц
белем биру эшчанлеген гамалга ашыручы магариф оешмалары )t(итакчеларен
(директорларын, модирларен, башлыкларын) аттестациялэу тэртибе турында)
нигезлэмэгэ тубэндэге yзгэрешлэрне кертергэ:

1.1. (Гомуми нигезлэмэлэр)) диган 1 булеккэ 7 гryнктны остэрга, аларныц
квалификациясе даражасе вазыйфасы буенча квалификация характеристикасы белэн
билгелэнган т:rлэплэрга туры килyне билгелэугэ аттестацияне тyбандэге щитэкчелэр
узмаганны кyрсэтергэ:

а) йокле хатын-кызлар;
б) йеклелек haM бала табу буенча ялда булган хатын-кызлар;
в) ба;lа карау буенча (оч яшь тулганчы) ялда булган затлар;
г) авыруга бэйле рэвештэ, дyрт ай рэттэн эш урынында булмаган кешелэр.
Олеге пунктныц (б) haM ((в> пунктчаларында каралган педагогик

хезматкарларне аттестациялаy, алар кyрсOтелгэн яллардан чыккач, ике елдан соч
момкин.

Олеге пунктныц ((г) пунктчасында каралган педагогик хезмэткэрлэрне
аттестациялэy, шар эшка чыккач, бер елдан соч момкип.
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't.2. Нигезламэнеч l8 пунктын яца редакциядэ баян итарга: <<Боерык
актыныц кr{ермэсе (мэгариф идарэсе приказы), аттестация комиссиясе беркетмасе
житакченеч шэхси эшендэ сакланa)).

1.3. Нигезлэмэнец нумерациясен яца редакцияда бэян итаргэ.
2. олеге карарны районныц расми сайтында hэм ТР хокукый мэгъл},]!{атыныц

рэсми порталында урнаштырырга.
3. Олеге карар yтэлешен контрольдэ тотуны Тукай муниципаль районы

магариф идарэсе МКУ башлыгы А.Х. Мохоммэтlкановага йокларга.
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Тукай муниципать
комитетыныц 20

районы Башкарма
19 елнын j ,| э'd

l кушымта

Тукай муниципаль районыныц белем биру эшченлеген гамалга ашыручы
магариф оешмалары цитакчеларен (лиректорларын, модирлерен, башлыкларын)

аттестациялаy комиссиясе составы

дттестация комиссиясе раисе

1 Башкарма комитет Щитэкчесе

Рэис ынбаса ы

дттестация комиссиясе се еrа е

Аггестация комиссиясе агъзаJrа ы

2 Мохэммэтжанова д.Х, Магариф идарэсе башлыгы
(килешу буенча)

з Вагыйзова Э.Г. Калрлар эше hэм педагогик кадрларны
аттестациялэy буенча методист (килешу буенча)

4 .Щоулэтшина С.Р Магариф идарасе башлыгыныц укыту-методик эш
буенча урынбасары (килешу буенча)

5 Шакирова Г.Н. Мэгариф идарасе башлыгыныц тэрбия эшларе
буенча урынбасары

6 Мэгариф идарэсенец баш белгече
7 Сафиуллина В.В. Мэгариф хезмэткарлэре профсоюз оешмаларыныц

район советы раисе (килешу буенча)

2\

Авзмов Л,Г.

Маслова Э,Ф.



Тукай муниципаль районы Башкарма
комитетынын /'---4t..-/ 2019 елньlц ?/, t У

lЗ._,"7 *арар",rа
2 кушьгrr,lта

Тукай муниципаль районыныц белем биру эшчанлегеп гамалга ашыручы
магариф оешмалары rцитакчелорен (директорларын, модирларен,

башлыкларын) аттестациялеy тартибе турында нигезлама

1. Гомуми нигезламелер
1.1. Олеге нигезлемэ Тукай муничипаль районыныц белем биру эшчанлеген

гамэлгэ ашыручы магариф оешмалары п{итэкчелэрен (директорларын, модирлэрен,
башлыкларын) аттестациялеу тэртибен )tqайга сала.

1.2. Белем биру эшчэнлеген гамэлге ашыручы оешма щитэкчесенэ аттестация
yткэрy тэртибен hэм шартларын билгелэу оешмаJIарны гамэлга куючы
компетенциясенэ керэ.

1.3. }(итэкчелэрне аттестациялэyнец максаты булып апарныц квалификация
дорэжэсе вазыйфа буенча квалификация характеристикасы белэн билгелэнген
талеплэрго туры килyне билгелау тора.

1 ,4. Щитэкчелэрне аттестациялаyнец теп бурычлары:
- белем биру эшчанлеген гамэлгэ ашыр}п{ы оешма белэн идаро иту

нэти)t(элелеген hэм сыйфатын саклау hэм арттыру;
- белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашырr{ы оешма житакчесе вазыйфасы

буенча федерапь закон, квалификация характеристикапары таIIэплэрен исапке алу;
1.5. АттестациJIнец топ принцибы булып аны белем биру эшчэнлеген гамалгэ

ашыручы оешма житокчесе вазыйфасын дэгъвапаучы затлар яки аца билгелэнгэн
щитэкчелэр очен yткэрy мэrцбурилеге тора.

l.б. Щитакчеларне hэм житекче вазыйфасына деьва кыл)п{ы затларны
аттестациялэy, кагыйдэ буларак, алар белэн хезмэт килешyе тозелгэнче, башка
очракларда - хезматкэр очен хезмэт килешyе шартларь] белэн билгелангэн сынау
срогы тамамланганчы yткэрелэ.

1.7. Вазыйфасы буенча квалификация характеристикасы белэн билгелэнган
талаплэрго аларныц квалификация дарэжэсе туры килyен билгелэу очен
аттестацияне тyбэндэге житакчелар узмый:

а) йокле хатын-кызлар;
б) йоклелек haM бала табу буенча ялда булган хатын-кызлар;
в) батrа карау буенча (оч яшь тулганчы) ялда булган затлар;
г) авыруга бэйле рэвештэ, дyрт ай ратгэн эш урынында булмаган кешелэр.
Олеге пунктныц (б> hэм ((в)> пунктчаJIарында карапган педагогик

хезматкэрлэрне аттестациялэy, алар кyрсэтелгеЕ яллардан чыккач, ике елдан сон
момкин.

Олеге пунктныц ((г)) пунктчасында караJIган педагогик хезметкэрлэрне
аттестациялаy, алар эшка чыккач, бер елдан соц момкин.

1 .8. Атгестация комиссиясе тарафыннан уцай карар кабул ителгэн п{итэкчелер
вазыйфага билгелэнэ. Алар hэр 3 ел саен ат,гестациялэнэ.



2. Аттестация yткарy тартибе
2,1. }(итэкчелэрне аттестациялэy гамэлгэ куючы тарафыннан тозелэ торган

аттестация комиссиясе тарафыннан yткерелэ. Гамэлга куючы аттестация
комиссиясенец hэр хезмэткар буенча карар кабул иткандэ белем биру эшчэнлеген
гамэлгэ ашыручы оешма щитакчелэре вазыйфалары буенча законнарда hэм
квалификация характеристикаларында билгелэнган талэплэрне yтэве очен )I(аваплы.

2.2. Хезмэткэр вазыйфасы буенча квалификация характеристикасы белэн
билгелэнгец т€Iлеплэргэ туры килYен раслау максатыннан, аттестация комиссиясенэ
аттестация yткэрy турында гариза тапшыра. )(итэкче вазифасына дэгъва кылучы
яки билгелэнгэн затлар гаризага хезмэт кенегэсеннан таныкJIанган оземтэ теркилэр.

2.з. Аттестация барышында хезмэткэрлэр житэкче вазифасы буенча хезмэт
эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга бэйле сораулар буенча тест формасында
квалификация сынаулары уза, Аттестация yткерy кысаларында каралган тест yTy
муниципаль район базасында башкарыла.

Тест натияlэларен уцай исепкэ алу очен кирэкJIе иr{ аз бшrл 100 ба,.lлдан 70
балл тэшкил ита.

2.4. АтгестаЦия комиссиЯсена тесТ нэтия{элэре турында документ бирелгач,
гамэлг0 куючыны текъдим итуrе Тукай районы мэгариф идарэсе х(итекчесе имзасы
белэн аттестациялэнlчегэ кyрсэтмо рэсмилэштерелэ.

курсэтмэ езерлэгендэ, аттестацияленr{е хезмэткордэн рекомендациялор,
элеккеге эш урынынЕаЕ характеристика, аныц хезмат эшчэнлеген характерлаучы
башка документлар талеп ителергэ момкин.

Аттестацияланlче кYрсэтмэ белон YTKapY вакыты гамалге куючыныц акты
белэн расланган график белэн билгшелэнгэн аттестациягэ кадэр ике атнадан да
соцга калмыйча таныштырылырга тиеш.

2.5. Аттестацияланr{е хезмэткэрнец гаризасы hэм курсэтмэ аттестация
комиссиясенда карала.

2.6. Аттестацияланr{е хезмэткэр аттестация комиссиясе утырышьiнда шехсэЕ
Yзе катнашырга хокуклы, бу хакта аттестация комиссиясена язмача хэбар ита,
Атгестациялэнr{е хезмэткэр )rqитди сэбэпсез аттестация комиссиясесенэ килмаган
очракта, комиссия аттестацияне аннан башка уздырырга хокукJIы.

2.7. АттестаЦиялэнr{е хезмэткаР булмаганда, аттестациЯ комиссиясе карары
аттестация комиссиясе утырышында катнашучыларныц кyпчелек тавышы белэн
ачык тавыш биру юлы белэн кабул ителэ. Аттестация комиссиясе аьзаJIарыныц
тавышлары тигез булганда, хезметкэр атгестация узган дип санаJIа.

Аттестация комиссиясе утырышында турыдан-туры катнашучы хезметкэрго
аттестациялэY нэтиrкэлоре тавыш биругэ йомгак ясаганнан соц хэбэр итела,

2,8. Аттестация натюn(олэре буенча аттестациJI комиссиясе тубондэге
карарларныц берсен кабул итэ:

- квалификация характеристикасы белен билгелэнгэн таJIэплэргэ туры кила
(вазыйфа курсэтелэ);

- hенэри эзерлек яиса квалификация kyTapyнe уцышлы узу (специал изация
курсотеле) шарты белан, квалификация характеристикасы (вазыйфа курсэтелэ)
белон билгелэнгэн талаплэргэ туры килэ;



- квалификация характеристикасы белэн билгелэнгэн т€UIэпларгэ туры килми
(вазыйфа курсэтелэ).

2.9. Аттестация комиссиясе карары тавыш бирула катнашкан комиссия рэисе,
рэис урынбасары кул куйган коннан Yз коченэ керэ торган беркетмэ белэн
рэсмилэштерелэ.

кирак очракта, аттестация комиссиясе, аттестация комиссиясе карарына
хезмэткэрнец, белгечлеген к\рсэтеп, hенэри эшчэЕлеген камиллэштерy, аныц
квалификациясен к!тэрy зарурлыгы турында heM башка такъдимнэр кертэ,

КурсателгэН такъдимнаР булганда, х(итакче атгестациЯ узганнан соч бер
елдан да соцга калмыйча, аттестация комиссиясенэ тэкъдимнэрнец yтэлеше
турында мегьлyмат тапшыра.

2.10. АтгесТация комисСиясенеЦ аттестациЯ Еэтижэлэре турында карары
аттестация комиссиlIсе беркетмасе, боерык акты белэн раслана.

2.1l. Боерык актыныц кr{ермасе (магариф идарэсе приказы), аттестация
комиссиясе беркетмэсенец кrIермэсе щитэкченец шахси эшендэ саклана.

3. Аттестация комиссиясе карарларын гамелга ашыру
3.1. )(итэкче вазыйфасына дэьва Кыл}п{ы элеге вазыйфа буенча

квалификация характеристикасы белан билгелангэн тЕuIэплэрга туры килми дип
танылган очракта, аныц белэн хезмэт килешyе тозелми.

Огэр >цитэкчене аттестациялаy хезмот килешyе белон каралган сынау срогы
тамамланганЧы YткэрелсЭ, аттестациЯ комиссиясенец тискаре карары булганда,
хезмэткэр белэн хезмэт килешyе Россия Федерациясе Хезмэт кодексыныц 8l
ма4цасе l елеше 3 пункты нигезенда Россия Федерациясе Хезмат кодексыныц 71
статьясы белан билгелангэн тэртиптэ озелэ.

з.2. )Щитэкче ат.гестация комиссиясенец карарын (рекомендациялэрен)
билгеле бер белгечлекнец hонари эзерлеген уцышлы узуы яки квалификациясен
KYTapy олешенда Yтэмэгэндэ, гамэлга куючы хезмэткэргэ карата Россия
Федерациясе Хезмэт кодексыЕыц l92 маддэсе нигезенда дисциплинар х(эза
кулланырга хокуклы.

3.з. )(итэкчелэрне аттестациялоy мэсьэлаларе буенча хезмэт бэхэслере Россия
Федерациясе закоЕнарында билгелэнган тэртипта карала.


