РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Исполнительного комитета
Азнакаевского
муниципального района

Азнакай муниципаль районы
башкарма комитеты

ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330
Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakay@mail.ru

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шҽһҽре, 423330
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakay@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» август 2019 ел

КАРАР
№ 265

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы «Актҥбҽ балалар сҽнгать мҽктҽбе»
муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ
учреждениесенең яңа редакциядҽ Уставы
турында
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актҥбҽ балалар
сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениясенең оештыру
документларын туры китерҥ максатыннан, карар чыгарам:
1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актҥбҽ балалар
сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениесенең яңа
редакциядҽ Уставын, №1 кушымта нигезендҽ, расларга.
2.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актҥбҽ балалар
сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениясенең
директорына гамҽлдҽге законнар белҽн яңа редакциядҽ Уставны дҽҥлҽт теркҽвенҽ
алуны йҿклҽргҽ.
3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты
җитҽкчесенең 20.09.2016 ел №281 карары белҽн расланган «Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы балаларына ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль бюджет
мҽгариф учреждениелҽре уставларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында», 24.12.2012 ел
№307 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы балаларына ҿстҽмҽ
белем бирҥ муниципаль бюджет мҽгариф учреждениелҽре уставларына ҥзгҽрешлҽр
кертҥ турында» карарлары ҥз кҿчен югалткан дип танырга.
4. Ҽлеге карарны тҥбҽндҽге веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы
хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында» бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга:
http://aznakayevo.tatar.ru.
5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары
Д.Р. Гыйлҽҗевка йҿклҽргҽ.
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актүбә балалар сәнгать
мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесенең
УСТАВЫ
(яңа редакциядә)

РАСЛАНГАН
Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитет карары белҽн
«___»________________20__ел №_____
___________________ А.Х.Шҽмсетдинов

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актүбә балалар сәнгать
мәктәбе» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесенең
УСТАВЫ
(яңа редакциядә)

1.Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Ҽлеге устав Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Актҥбҽ
балалар сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениясенең
эшчҽнлеген регламентлаштыра (алга таба-мҽктҽп), мҽгариф ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек алып
баручы һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыручы коммерцияле булмаган оешма.
1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Актҥбҽ балалар
сҽнгать мҽктҽбе» муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениесе Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитетының «Актҥбҽ ш.т. б. балалар сҽнгать мҽктҽбе
муниципаль учреждениесен тҿзҥ турында»2006 елның 9 июнендҽге 85 номерлы карары
нигезендҽ тҿзелде.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Азнакай муниципаль
районы Актҥбҽ балалар сҽнгать мҽктҽбе һҽм Актҥбҽ балалар музыка мҽктҽбе ҿстҽмҽ
белем бирҥ учреждениелҽрен ҥзгҽртеп кору турында» 2006 елның 29 июнендҽге 93
номерлы карары нигезендҽ ҽлеге Учреждение Актҥбҽ балалар сҽнгать мҽктҽбе һҽм
Актҥбҽ балалар музыка мҽктҽбе белҽн яңа тҿзелгҽн «Актҥбҽ ш.т. б. балалар сҽнгать
мҽктҽбе»муниципаль ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениесенҽ кушылды.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Азнакай муниципаль
районы ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль учреждениелҽренең яңа редакциясендҽге
Уставларны теркҽҥ турында» 2006 елның 11 сентябрендҽге 145 номерлы карары
нигезендҽ Азнакай муниципаль районының «Актҥбҽ балалар сҽнгать мҽктҽбе»
муниципаль бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениясенең яңа редакциясендҽ устав
расланды.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 03 номерлы карары белҽн
расланган .06. 2011 елның 11 сентябрендҽге «Азнакай муниципаль районы башкарма
комитеты җитҽкчесенең «Азнакай муниципаль районы Ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль
учреждениелҽренең яңа редакциясендҽ Уставларны теркҽҥ турында» гы 145 нче
карарына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертҥ һҽм Азнакай муниципаль районы
балаларына ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль учреждениелҽре (мҽдҽният учреждениелҽре
буенча) тибын билгелҽҥ турында «гы 212 нче карарына ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр
кертҥ хакында Азнакай муниципаль районының» Актҥбҽ балалар сҽнгать мҽктҽбе "
муниципаль белем бирҥ учреждениесенең бюджет буларак тибы билгелҽнде.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты карары белҽн 24.12.
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы балаларына ҿстҽмҽ белем бирҥ
муниципаль бюджет мҽгариф учреждениелҽре уставларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында»
2012 елның 307 номерлы карары белҽн Уставның яңа редакциясе расланды.
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының « Азнакай муниципаль
районы башкарма комитеты җитҽкчесенең «Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы балаларына ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль бюджет мҽгариф
учреждениелҽре уставларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2012 елның 24 декабрендҽге
307 номерлы карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында " 2016 елның 20 сентябрендҽге 281
номерлы карары белҽн Уставның яңа редакциясе расланды.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
«Азнакай муниципаль районы Актҥбҽ сҽнгать мҽктҽбе «муниципаль бюджет белем
бирҥ учреждениясе Уставына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2019 елның 4 сентябрендҽге
197 номерлы карары
карары белҽн расланган «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
балаларына ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль бюджет мҽгариф учреждениелҽре
уставларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында «2012 елның 24 декабрендҽге 307 номерлы
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе

карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында " 2016 елның 20 сентябрендҽге 281 номерлы
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты карары»
1.3. "Азнакай муниципаль районы «муниципаль берҽмлеге-Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитеты. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
исеменнҽн мҽктҽпне гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен Азнакай
муниципаль районы Башкарма комитеты башкара, ул алга таба гамҽлгҽ куючы дип
атала. (Оештыручының адресы: 423330, Россия, Татарстан Республикасы, Азнакай
районы, Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 22 нче йорт).
Мҽктҽп милкенең хуҗасы - " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы» муниципаль берҽмлеге (алга таба-милекче).
Милекче функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен «Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» МКУ (алга таба вҽкалҽтле орган) башкара.
1.4. Мҽктҽпнең рус телендҽ тулы рҽсми атамасы: Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Актюбинская детская
школа искусств» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.
Кыскартылган исеме: МБОУДО «Актюбинская ДШИ» Азнакаевкого
муниципального района Республики Татарстан
Татар телендҽ мҽктҽпнең тулы исеме: Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының «Азнакай балалар сҽнгать мҽктҽбе» ҿстҽмҽ белем бирҥ
муниципаль бюджет учреждениесе.
Мҽктҽпнең урнашу урыны һҽм почта адресы:
Юридик адресы:
423304, Татарстан Республикасы Азнакай районы, Актҥбҽ шҽһҽр тибындагы поселогы,
Губкин урамы, 24 йорт.
Факттагы адресы:
423304, Татарстан Республикасы Азнакай районы, Актҥбҽ шҽһҽр тибындагы бистҽсе,
Губкин урамы, 24 нче йорт.
1.5. Мҽктҽп ҥз эшчҽнлеген мҿстҽкыйль рҽвештҽ, Россия Федерациясе
Конституциясе, 2012 елның 29 декабрендҽге «Россия Федерациясендҽ мҽгариф
турында» 273-ФЗ номерлы Федераль закон, башка федераль законнар һҽм норматив
хокукый актлар, шулай ук ҽлеге Устав һҽм аның нигезендҽ кабул ителҽ торган локаль
норматив актлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра.
1.6. Мҽктҽп юридик зат булып тора.
1.7. Мҽктҽп, законда билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ, ҥз эшчҽнлеге максатлары һҽм ҽлеге
мҿлкҽтнең билгелҽнеше нигезендҽ, шулай ук, законда башкача билгелҽнмҽгҽн очракта,
гамҽлгҽ куючы ризалыгы белҽн, аның белҽн Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш итҽ һҽм файдалана.
1.8. Мҽктҽп ҥзенҽ беркетелгҽн милекче белҽн дҽ, тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн
һҽм керем китерҽ торган башка тҿр эшчҽнлекне тормышка ашырудан алынган керемнҽр
хисабына алынган мҿлкҽт белҽн оператив идарҽ итҥ хокукындагы ҥз йҿклҽмҽлҽре
буенча, Мҽктҽпкҽ милекче тарафыннан беркетелгҽн яки мҽктҽп сатып алган милекче
тарафыннан бҥлеп бирелгҽн акчалар, шулай ук кҥчемсез милектҽн тыш, ҥзенҽ алынган
йҿклҽмҽлҽр буенча җавап бирҽ.
1.9. Мҽктҽп милекче йҿклҽмҽлҽренҽ җавап бирми. Милекче мҽктҽп йҿклҽмҽлҽре
буенча җавап бирми.
1.10. Ҥз эшчҽнлегенең максатларына ирешҥ ҿчен мҽктҽп ҥз исеменнҽн мҿлкҽти һҽм
шҽхси мҿлкҽти булмаган хокукларны сатып ала һҽм гамҽлгҽ ашыра, вазыйфалар
башкара, судта гариза бирҥче һҽм җавап бирҥче булып тора.
1.11. Мҽктҽп мҿстҽкыйль баланска ия.

Мҽктҽп Россия Федерациясе законнары нигезендҽ Федераль казначылыкның
территориаль органында Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
ачыла торган шҽхси счетлар аша аңа керҽ торган операциялҽрне гамҽлгҽ ашыра.
1.12. Мҽктҽп ҽлеге Уставта каралган тҿп эшчҽнлек тҿрлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ
куючы тарафыннан тҿзелгҽн һҽм расланган муниципаль йҿклҽмҽ ҥти.
1.13. Мҽктҽпнең муниципаль йҿклҽмҽсен ҥтҽҥне финанс белҽн тҽэмин итҥ Азнакай
муниципаль районы бюджетыннан субсидиялҽр рҽвешендҽ гамҽлгҽ куючы белҽн тҿзелҽ
торган субсидиялҽр бирҥ тҽртибе һҽм шартлары турындагы килешҥ нигезендҽ
тормышка ашырыла.
1.14. Гамҽлгҽ куючы муниципаль йҿклҽмҽ ҥтҽлешен контрольдҽ тота.
1.15. Мҽктҽп, муниципаль бирем нигезендҽ, аның тҿп эшчҽнлек тҿрлҽренҽ караган
эшлҽрне башкару, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле эшчҽнлекне тормышка ашыра.
1.16. Мҽктҽп муниципаль биремне ҥтҽҥдҽн баш тартырга хокуклы тҥгел.
1.17. Мҽктҽп билгелҽнгҽн муниципаль биремнҽн тыш, ҽлеге Уставта каралган тҿп
эшчҽнлек тҿрлҽренҽ караган эшлҽрне башкарырга һҽм мҽктҽп алып бару, гражданнар
һҽм юридик затлар ҿчен бер ҥк шартларда һҽм бер ҥк шартларда хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿлкҽсендҽ хезмҽт кҥрсҽтергҽ хокуклы. Кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥне билгелҽҥ тҽртибе гамҽлгҽ
куючы тарафыннан билгелҽнҽ.
1.18. Мҽктҽпнең исеме язылган мҿһере, аның эшчҽнлеге ҿчен кирҽкле башка
матбугат, штамплар, бланклар, символикасы (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн рҽсми
атамасы, товар билгесе, эмблемасы һ. б.) бар.
1.19. Мҽктҽп ҥз символикасын Россия Федерациясе законнарына каршы килми
торган ысуллар белҽн куллану хокукына ия.
1.20. Мҽктҽп Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ ҥз эшчҽнлеге
ҿлкҽсендҽ башка оешмалар һҽм гражданнар белҽн хезмҽттҽшлек итҽ.
1.21. Белем бирҥ учреждениесенең статусы:
оештыру-хокукый формасы-ҿстҽмҽ белем бирҥ муниципаль бюджет учреждениесе;
учреждениенең тибы-бюджет;
тҿре - Балалар сҽнгать мҽктҽбе.
1.22. Белем бирҥ эшчҽнлеге:
-сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге һҽм ҿстҽмҽ профессиональ алды
гомуми белем бирҥ программалары буенча, шул исҽптҽн музыкаль, хореография, театр
һҽм сҽнгать тҿрлҽре һҽм гомуми ҥсеш бирҥче ҿстҽмҽ программалар ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ
профессиональ алды программаларын гамҽлгҽ ашыру. Физик мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн
укучылар, инвалид балалар, инвалидлар ҿчен мҽктҽп, ҽлеге категория укучыларның
психофизик ҥсеш ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, индивидуаль ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ
программалары буенча белем бирҥне оештыра.
2. МҼКТҼПНЕҢ МАКСАТЛАРЫ, ПРЕДМЕТЫ ҺҼМ ЭШЧҼНЛЕК ТҾРЛҼРЕ.
2.1. Эшлҽрне башкару һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен, Россия Федерациясе
законнарында каралган алып бару ҿлкҽсендҽ гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ
ашыруны тҽэмин итҥ максатларында, мҽктҽп ҥз эшчҽнлеген Россия Федерациясе
законнарында һҽм ҽлеге Уставта билгелҽнгҽн эшчҽнлек предметы һҽм максатлары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра.
2.2. Мҽктҽп эшчҽнлегенең максаты булып тора:
- сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирҥ программаларын гамҽлгҽ ашыру
юлы белҽн, шул исҽптҽн музыка, хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ
ҿстҽмҽ профессиональ программалар , гомуми ҥсеш программалары аша, шҽхеснең
интеллектуаль, мҽдҽни һҽм ҽхлакый ҥсешенҽ булган ихтыяҗын канҽгатьлҽндерҥ;
- концерт, кҥргҽзмҽ залларының, театрларның, музейларның һҽм башка мҽдҽният
оешмаларының грамоталы, кызыксынучан аудиториясен тҽрбиялҽҥ;

кече яшьтҽге сҽлҽтле балаларны ачыклау, аларның иҗади потенциалын
ачу, аларга сҽнгать белеме һҽм эстетик тҽрбия бирҥ ҿчен шартлар тудыру, аларның
сайлаган сҽнгать тҿре ҿлкҽсендҽ белемнҽре, осталыклары һҽм кҥнекмҽлҽре, иҗади
эшчҽнлек тҽҗрибҽсе алу, шул исҽптҽн аеруча сҽлҽтле балаларны сҽнгать ҿлкҽсендҽ
һҿнҽри белем бирҥ программаларын гамҽлгҽ ашыручы мҽгариф оешмаларына укырга
керҥгҽ ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыру.;
җҽмгыятьнең ҽхлакый һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрен саклау һҽм арттыру,
педагогик хезмҽткҽрлҽрнең һҽм укучыларның иҗади һҽм мҽгърифҽтчелек эшчҽнлеге
аша сҽнгатьне ҥстерҥ, белем бирҥ процессында алынган нҽтиҗҽлҽрне куллану.
2.3. Ҽлеге Уставта каралган тҿп эшчҽнлек тҿрлҽрен һҽм башка тҿр эшчҽнлек
тҿрлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыру мҽктҽпнең эшчҽнлек предметы булып
тора.
2.4. Мҽктҽп дҽҥлҽт йҿклҽмҽсе кысаларында белем бирҥ процессын тҽэмин
итҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру ҿчен тҥбҽндҽге тҿп эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыра:
2.4.1. Белем бирҥ эшчҽнлеге:
- сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге программаларны һҽм ҿстҽмҽ
профессиональ алды гомуми белем бирҥ программалары буенча, шул исҽптҽн
музыкаль, хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ
алдагы программаларны һҽм гомуми ҥсеш бирҥче ҿстҽмҽ программаларны гамҽлгҽ
ашыру.;
Ҿстҽмҽ гомуми ҥсеш программалары балалар ҿчен дҽ, ҿлкҽннҽр ҿчен дҽ
тормышка ашырыла. Гомуми ҥсештҽге ҿстҽмҽ программаларны карап тоту һҽм алар
буенча уку вакыты мҽктҽп тарафыннан эшлҽнгҽн һҽм расланган белем бирҥ
программасы белҽн билгелҽнҽ.
Мҽктҽп тҿрле юнҽлештҽге ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программалары буенча
(техник, табигый фҽн, физкультура-спорт, сҽнгать, туристлык-туган якны ҿйрҽнҥ,
социаль-педагогик) белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырырга хокуклы.
Сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ программалар балалар ҿчен тормышка
ашырыла. Ҿстҽмҽ һҿнҽри программаларның эчтҽлеге Федераль дҽҥлҽт талҽплҽре
нигезендҽ мҽктҽп тарафыннан эшлҽнгҽн һҽм расланган белем бирҥ программасы белҽн
билгелҽнҽ.
Физик мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн укучылар, инвалид балалар, инвалидлар ҿчен мҽктҽп,
ҽлеге категория укучыларның психофизик ҥсеш ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып,
индивидуаль ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программалары буенча белем бирҥне оештыра.
Ата - аналар белдергҽнчҽ, индивидуаль программа буенча дҽреслҽрдҽн баш тарткан
очракта, мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балалар гомуми нигезлҽрдҽ ҿстҽмҽ гомуми белем
бирҥ программасы буенча белем ала.
Мҽктҽпкҽ кергҽн ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) директор исеменҽ тиешле
ҥрнҽктҽге гариза, туу турында таныклык (паспорт) кҥчермҽсен, музыка, сҽнгать һҽм
хореография сҽнгате ҿлкҽсендҽ белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥ мҿмкинлеген
раслаучы медицина документларын тапшыралар;
2.4.2. Иҗади һҽм мҽгърифҽтчелек эшчҽнлеге:
иҗтимагый ҽһҽмиятле чараларны (иҗади смотрлар, конкурслар, мастеркласслар, лекциялҽр, семинарлар, конференциялҽр, фестивальлҽр һ. б.) оештыру һҽм
уздыру (шул исҽптҽн инновацион технологиялҽр кулланып), шул исҽптҽн Россия
Федерациясендҽ һҽм чит иллҽрдҽ чит ил юридик һҽм физик затлары катнашында да);
кҥргҽзмҽлҽр уздыру, концерт программаларын ҥтҽҥ, белем бирҥ процессын
тормышка ашыру кысаларында булдырылган спектакльлҽр ,караулар куелышы;
басма продукция чыгаруны, артык тыгыз һҽм Картонаж эшлҽрен дҽ кертеп,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыру, видео -, аудио -, фото -, аудиовизуаль һҽм
мультимедиа продукциясе булдыру, реквизит, бутафория предметлары, декорациялҽр,

сҽхнҽ ҿчен кием-салым, концерт костюмнары, иҗади эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен
постижер ҽйберлҽре ҽзерлҽҥ.
2.4.3. Методик эшчҽнлек:
федераль дҽҥлҽт талҽплҽре нигезендҽ сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ укыту-методик
документлар, башка укыту-методик документлар, шулай ук ҿстҽмҽ һҿнҽри
программалар, гомумҥсеш программалары ҽзерлҽҥне оештыру (шул ук вакытта
мҽктҽпкҽ бюджет ассигнованиелҽре хисабына булдырылган интеллектуаль эшчҽнлек
нҽтиҗҽлҽренҽ, аерым хокукларга мҽктҽп карый);
китапханҽ, архив, музей фондларын, сҽнгать предметларын һҽм реквизитны
саклау һҽм тулыландыру, Мҽктҽпкҽ оператив идарҽ хокукында беркетелгҽн.
2.5. Мҽктҽп билгелҽнгҽн муниципаль бинадан тыш эшлҽр башкарырга, гражданнар
һҽм юридик затлар ҿчен тҥлҽҥ һҽм мҽктҽп эшчҽнлегенең тҥбҽндҽге тҿп тҿрлҽре
нигезендҽ бер ҥк шартларда бер ҥк тҿрле хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ хезмҽт кҥрсҽтергҽ
хокуклы:
2.6. Мҽктҽп бары тик постолька гына булмаган эшчҽнлекнең тҥбҽндҽге башка
тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашырырга хокуклы, чҿнки бу мҽктҽп тҿзегҽн максатларга ирешҥгҽ
хезмҽт итҽ һҽм кҥрсҽтелгҽн максатлар нигезендҽ:
а) гамҽлгҽ ашырырга мҽгълҥмати, консультация һҽм методик хезмҽтлҽр;
б) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ нҽшрият эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырырга;
в) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ архив һҽм башка
документларны кҥчерҥ буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтергҽ, шулай ук уку, укыту-методик,
мҽгълҥмати-аналитик материалларны тиражлау буенча кҥчермҽ-кҥбҽйтҥ хезмҽтлҽре
кҥрсҽтергҽ;
г) басма, китап һҽм сувенир продукциясен булдыру һҽм сату, аудиовизуаль, аудио -,
видео -, фото -, кино - һҽм тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн алынган һҽм башка керем
китерҽ торган эшчҽнлек алып барудан алынган акча хисабына җитештерелгҽн яисҽ
сатып алынган башка мультимедиа продукциясен җитештерҥ һҽм сату;
д) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, мҽктҽп тарафыннан дҽҥлҽт йҿклҽмҽсен
ҥтҽҥ кысаларында булдырылган интеллектуаль эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽреннҽн тыш, мҽктҽп
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру барышында тҿзелгҽн һҽм (яки) сатып алынган
интеллектуаль эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽренҽ мҿлкҽти хокукларны гамҽлгҽ ашыру;
е) реклама һҽм башка коммерция максатларында ҥз атамасын, товар билгесен, ҥз
биналарының сурҽтен кулланырга, шулай ук Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
башка юридик һҽм физик затларга мондый хокукны бирергҽ;
ж) федераль максатчан, региональ һҽм ведомство программалары кысаларында
килешҥлҽр һҽм контрактлар буенча мҽктҽп алып бару ҿлкҽсендҽ хезмҽт кҥрсҽтергҽ һҽм
эшлҽр башкарырга;
з) тҿрле фҽннҽр, цикллар, белем тармаклары буенча лекторийлар, клублар һҽм башка
чаралар оештырырга һҽм ҥткҽрергҽ;
и) иҗтимагый-ҽһҽмиятле чаралар, шул исҽптҽн кҥргҽзмҽлҽр, экскурсиялҽр, ярминкҽлҽр,
симпозиумнар, конференциялҽр, тҥгҽрҽк ҿстҽллҽр, мастер-класслар, конкурслар һҽм
фестивальлҽр, шул исҽптҽн чит ил физик һҽм юридик затлары катнашында да, оештыру
һҽм уздыру;
к) мҽктҽп ҥткҽрҽ торган иҗади һҽм мҽгърифҽтчелек чараларына бару ҿчен керҥ
билетларын һҽм абонементларны тарату һҽм сату;;
л) челтҽр электрон ресурсларын булдыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ;
м) укучыларны, мҽктҽп хезмҽткҽрлҽрен транспорт хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥне
оештырырга, шул исҽптҽн мҽктҽп эшчҽнлеге ҿчен кирҽкле транспорт чараларын карап
тотуны һҽм эксплуатациялҽҥне тҽэмин итҽргҽ;
н) мҽктҽп территориясен тҿзеклҽндерҥне оештырырга;

о) тиешле матди-техник шартлар булганда һҽм Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҽктҽп хезмҽткҽрлҽрен һҽм укучыларны җҽмҽгать туклануы
хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥне оештырырга.;
п) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ спорт һҽм физкультура сҽламҽтлҽндерҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруны оештырырга;
р) продукцияне, шул исҽптҽн тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн һҽм мҽктҽп эшчҽнлеге
максатларына, предметына һҽм максатларына туры килҽ торган башка тҿр эшчҽнлек
алып барудан алынган акчалар исҽбеннҽн сатып алынган комиссия килешҥлҽре буенча
сатарга;
с) тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн һҽм табыш китерҽ торган башка тҿр эшчҽнлек
башкарудан алынган акчалар хисабына җитештерелгҽн һҽм (яки) сатып алынган мҿлкҽт
калдыкларын тҥлҽҥле утильлҽштерҥгҽ тапшырырга;
т) музыка уен коралларын кҿйлҽҥ, ремонтлау һҽм прокатка бирҥ;
у) мҽктҽпнең тҿп эшчҽнлеген нҽтиҗҽлерҽк оештыруны тҽэмин итҥ максатларында,
гамҽлгҽ куючы белҽн килештерҥ буенча, Россия Федерациясе законнары һҽм Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҿлкҽтне арендага
тапшырырга.
2.7. Ҽлеге Уставның 2.4, 2.5 һҽм 2.6 пунктларында китерелгҽн эшчҽнлек тҿрлҽре
исемлеге тулы булып тора. Ҽлеге Уставның 2.5 һҽм 2.6 пунктларында кҥрсҽтелгҽн
мҽктҽп эшчҽнлегеннҽн алынган, шулай ук ҽлеге керемнҽр хисабына алынган керемнҽр
мҽктҽпнең мҿстҽкыйль карамагына керҽ.
2.8. Табыш китерҽ торган Мҽктҽп Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы законнарына таяна.
2.9.Мҽктҽп тарафыннан лицензиялҽнергҽ тиешле эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ
ашыру тиешле лицензиядҽн башка тыела.
3.МҼКТҼПНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ.
3.1.Мҽктҽп тҥбҽндҽге хокукларга ия:
а) сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге һҽм ҿстҽмҽ профессиональ алды
гомуми белем бирҥ программалары буенча, шул исҽптҽн сҽнгатьнең музыка,
хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри программаларны
гамҽлгҽ ашыру һҽм Россия Федерациясе законнары нигезендҽ гомуми ҥсештҽге ҿстҽмҽ
программаларны гамҽлгҽ ашыру.;
б) гамҽлгҽ куючы тарафыннан ел саен билгелҽнҽ торган дҽҥлҽт биреме чиклҽрендҽ
укучылар контингентын мҿстҽкыйль рҽвештҽ формалаштыру;
в) мҿстҽкыйль рҽвештҽ планлаштырырга ҥз эшчҽнлеген билгелҽргҽ һҽм ҥсеш
перспективалары;
г) филиаллар булдырудан тыш, ҥз структурасын мҿстҽкыйль рҽвештҽ
формалаштырырга.
Мҽктҽпнең филиаллары гамҽлгҽ куючы тарафыннан Татарстан Республикасы Мҽдҽният
министрлыгы белҽн килешҥ буенча оештырыла. Филиаллар шул ук тҽртиптҽ бетерелҽ;
д) филиаллар, вҽкиллеклҽр турында нигезлҽмҽлҽрне расларга, аларның җитҽкчелҽрен
билгелҽргҽ;
е) мҽктҽпнең структурасын һҽм штат расписаниесен билгелҽргҽ, мҽктҽп
хезмҽткҽрлҽренҽ эш хакын (шул исҽптҽн хезмҽт хакларына ҿстҽмҽлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр),
аларны премиялҽҥ тҽртибен һҽм кҥлҽмен билгелҽргҽ.;
ж) мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре ҿчен Россия Федерациясе законнары нигезендҽ кыскартылган
эш кҿнен ҿстҽмҽ яллар билгелҽргҽ;
з) в установленном порядке передавать некоммерческим организациям в качестве их
гамҽлгҽ куючы яисҽ катнашучы акчалары (ҽгҽр дҽ аларны бирҥ шартлары белҽн
башкасы билгелҽнмҽгҽн булса) һҽм, мҽктҽпкҽ беркетелгҽн яки Аның тарафыннан
мондый мҿлкҽт, шулай ук кҥчемсез мҿлкҽт сатып алу ҿчен милекче бҥлеп биргҽн

акчалар исҽбеннҽн сатып алынган махсус кыйммҽтле кҥчемсез мҿлкҽттҽн тыш, бҥтҽн
мҿлкҽт;
һҽм) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ ассоциациялҽр, берлеклҽр, һҽм башка
оешмалар эшендҽ катнашырга.;
к) эшчҽнлеклҽре мҽктҽп карамагында булган интеллектуаль эшчҽнлек
нҽтиҗҽлҽрен практик куллануда (гамҽлгҽ кертҥдҽ) торган хуҗалык җҽмгыятьлҽрен
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ куючы (шул исҽптҽн башка затлар белҽн бергҽ) булырга
тиеш.
Мҽктҽп мҿстҽкыйль эш итҽ ала торган мҽктҽпнең оператив идарҽсендҽ булган
акчалар, җиһазлар һҽм башка мҿлкҽт булдырыла торган Хуҗалык җҽмгыятьлҽренең
устав капиталларына ҿлеш сыйфатында, гамҽлгҽ куючы ризалыгы белҽн һҽм Россия
Федерациясе Граждан кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелергҽ мҿмкин.
л)
мҽктҽп эшчҽнлеге максатларына һҽм фҽненҽ туры килгҽн иҗади,
мҽгърифҽтчелек, методик эшчҽнлекнең актуаль юнҽлешлҽре буенча иҗади
коллективлар тҿзҥ;
м) мҽктҽп эшчҽнлегенең максатларына һҽм предметына туры килҽ торган
халыкара, бҿтенроссия, тҿбҽк проектларын һҽм программаларын, шулай ук иҗтимагый
ҽһҽмияткҽ ия чараларны (конференциялҽр, семинарлар, лекциялҽр, мастер-класслар һ.
б.), шул исҽптҽн Россия Федерациясендҽ һҽм чит ил юридик һҽм физик затлары
катнашында, тҥлҽҥсез нигездҽ, шулай ук тҥлҽҥсез нигездҽ дҽ, шулай ук тҥлҽҥсез
нигездҽ дҽ, шулай ук ҽлеге чараларда катнашырга.;
н) уку ҽсбапларын һҽм башка укыту-методик һҽм нота ҽдҽбиятын бастырып
чыгарырга.;
о) реклама һҽм башка максатларда ҥз атамасын, символикасын, товар билгесен,
ҥз биналарының сурҽтлҽрен кулланырга, шулай ук Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ башка юридик һҽм физик затларга мондый хокукны бирергҽ;
п) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ мҽктҽп эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
барышында барлыкка килгҽн интеллектуаль эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽренҽ мҿлкҽти
хокукларны гамҽлгҽ ашыру;
р) мҽктҽп эшчҽнлеге максатларына һҽм предметына каршы килми торган юридик
һҽм физик затлар белҽн шартнамҽлҽр тҿзергҽ. Мҽктҽп килешҥлҽрнең предметын һҽм
эчтҽлеген, Россия Федерациясе законнарына һҽм ҽлеге уставка каршы килми торган
хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽрнең телҽсҽ нинди рҽвешлҽрен сайлап алуда ирекле;
с) укучыларның, хезмҽткҽрлҽрнең һҽм мҽктҽптҽ алып бару ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек
алып баручы затларның транспорт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне тҽэмин итҥ, шулай ук мҽктҽп
эшчҽнлеге ҿчен кирҽкле транспорт чараларын карап тоту һҽм эксплуатациялҽҥ
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру.;;
т) мҽктҽп эшчҽнлеге максатларына һҽм предметына буйсынучы редакция һҽм
нҽшрият эшчҽнлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыра;
у) мҽктҽпкҽ беркетелгҽн кҥчемсез милек объектларында тҿзҥче (заказчы)
функциялҽрен Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тормышка
ашыра;
ф) башка заказчы функциялҽрен гамҽлгҽ ашырырга заказлар урнаштыру буенча
товарлар белҽн тҽэмин итҥгҽ, эшлҽр башкаруга һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ мҽктҽп
ихтыяҗлары.
Мҽктҽп Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ товарлар китерҥгҽ,
эшлҽр башкаруга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ ҥз исеменнҽн граждан-хокукый
шартнамҽлҽр тҿзи;
х) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тышкы икътисадый
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашырырга;
ц) мҽктҽп эшчҽнлеген тҽэмин итҥ ҿчен кирҽк булган мҿлкҽтне билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ сатып алырга, прокатка алырга һҽм арендага алырга.

Гамҽлгҽ куючы белҽн килешенеп, мҽктҽпнең оператив идарҽсендҽге кҥчемсез
милекне арендага һҽм/яки тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга бирергҽ, шулай ук Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ мҽктҽп мҿстҽкыйль рҽвештҽ мҿстҽкыйль рҽвештҽ эш
итҽргҽ хокуклы кҥчмҽ милекне тҽкъдим итҽргҽ;
ч)
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия
Федерациясе территориясендҽ грантлар бирҥ хокукына ия булган физик һҽм юридик
затлардан, шулай ук халыкара оешмалардан грантлар алырга;
ш) ирекле милек взносларын, иганҽлҽрне, Россия һҽм чит ил юридик һҽм физик
затларыннан, халыкара оешмалардан бҥлҽклҽрне, шулай ук васыятьнамҽ буенча
тапшырылган акчаларны алырга;
щ) мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренҽ тҥлҽҥле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽн һҽм керем китерҥче
башка тҿр эшчҽнлек башкарудан алынган акчалар исҽбенҽ ҿстҽмҽ социаль ташламалар,
Россия Федерациясе законнары һҽм кҥмҽк шартнамҽ нигезендҽ ҿстҽмҽ социаль
ташламалар бирҥ;
э) мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең квалификациясен кҥтҽрергҽ, аларның
стажировкаларын оештырырга, шулай ук мҽктҽпне алып бару ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек
алып баручы затлар ҿчен ҽйдҽп баручы осталарның һҽм сҽнгать эшлеклелҽренең
мастер-классларын ҥткҽрергҽ;
ю) мҽктҽп укучыларның киеменҽ талҽплҽр, шул исҽптҽн аның гомуми тҿренҽ,
тҿсе, фасонына, укучыларның кием-салым тҿрлҽренҽ, аерымлык билгелҽренҽ карата
талҽплҽр һҽм, ҽгҽр ҽлеге статьяда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, аны йҿртҥ
кагыйдҽлҽрен билгелҽргҽ хокуклы. Белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы
оешманың тиешле локаль норматив акты укучылар Советы, ата-аналар советы, шулай
ук ҽлеге оешма хезмҽткҽрлҽренең һҽм (яисҽ) анда укучыларның вҽкиллекле органы
фикерен исҽпкҽ алып кабул ителҽ.
3.2. Мҽктҽп мҽктҽпнең устав максатларына һҽм эшчҽнлек предметына туры
килҽ торган һҽм Россия Федерациясе законнарына каршы килми торган башка
хокуклардан файдалана ала.
3.3. Мҽктҽпнең Россия Федерациясе законнары нигезендҽ махсус рҿхсҽт
(лицензия, башка рҿхсҽт документлары) талҽп ителҽ торган эшчҽнлеген тормышка
ашыру хокукы, ҽгҽр Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн
булса, мҽктҽп янында рҿхсҽт алынганнан яки анда кҥрсҽтелгҽн срокта барлыкка килҽ
һҽм аның гамҽлдҽ булу срогы чыкканнан соң туктатыла.
3.4. Мҽктҽптҽ сҽяси партиялҽрнең, иҗтимагый-сҽяси һҽм дини хҽрҽкҽтлҽрнең һҽм
оешмаларның (берлҽшмҽлҽрнең) оештыру структураларын тҿзҥ һҽм аларның
эшчҽнлеге рҿхсҽт ителми.
3.5. Мҽктҽп бурычлы:
а) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, мҽктҽпкҽ беркетелгҽн;
б) гамҽлгҽ куючы белҽн кҥчемсез мҿлкҽт белҽн эш итҥне, шулай ук аңа милекче
тарафыннан яки мҽктҽп тарафыннан мондый мҿлкҽт, шулай ук кҥчемсез милек сатып
алу ҿчен милекче бҥлеп биргҽн акчалар хисабына беркетелгҽн аеруча кыйммҽтле
кҥчемле мҿлкҽт белҽн эш итҥне килештерергҽ;;
в) Россия Федерациясе субъекты законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дҽҥлҽт
милке Реестрына тиешле белешмҽлҽр кертҥ ҿчен дҽҥлҽт милке реестрын алып баруны
гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең вҽкалҽтле органына мҽктҽп милке турында
белешмҽлҽр бирергҽ.;
г) тҥбҽндҽге мҽгълҥматның ачыклыгын һҽм һҽркем ҿчен мҿмкин булуын тҽэмин
итҽргҽ:
1)
мҽгълҥмат:
- мҽктҽпне оештыру датасы;
- мҽктҽп структурасы турында;

- бюджет акчалары хисабына һҽм физик һҽм (яки) юридик затлар белҽн
килешҥлҽр буенча белем алучы затларның санын кҥрсҽтеп, гамҽлгҽ ашырыла торган
ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программалары турында;;
- педагогик хезмҽткҽрлҽрнең белем дҽрҽҗҽсе һҽм квалификациясе кҥрсҽтелгҽн
персональ составы турында;;
-матди-техник тҽэмин итҥ һҽм белем бирҥ процессының җиһазланышы турында
(шул исҽптҽн китапханҽнең булуы, туклану шартлары, мҽгълҥмати системаларга һҽм
мҽгълҥмати-телекоммуникацион челтҽрлҽргҽ керҥ мҿмкинлеге турында);
- укучыларга керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ торган Электрон мҽгариф
ресурслары турында;
сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге программалар буенча укуларга
кабул итҥ һҽм ҿстҽмҽ профессиональ алды гомуми белем бирҥ программалары буенча,
шул исҽптҽн музыка, хореография , театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ
профессиональ программалар һҽм гомумҥсеш программалары ,кабул итҥнең тҿрле
шартлары буенча (бюджет акчалары исҽбеннҽн финанслана торган укуга кабул итҥгҽ,
физик һҽм (яки) юридик затлар белҽн килешҥлҽр нигезендҽ алар уку бҽясен тҥлҽҥ белҽн
финанслана торган укуга кабул итҥгҽ кабул итҥ);
- финанс елы йомгаклары буенча финанс һҽм матди чаралар керҥ һҽм аларны тоту
турында;
2) кҥчермҽлҽре:
Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының Мҽгариф ҿлкҽсендҽ
кҥзҽтчелек һҽм контроль департаментында лицензия бирҥ комиссиясенең чираттагы
киңҽшмҽсе ҥткҽрелде.);
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган финанс-хуҗалык эшчҽнлеге яки мҽктҽпнең бюджет
сметасы планы;
3) ҥз-ҥзеңне тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында хисап;
4) тҥлҽҥле белем бирҥ хезмҽтлҽрен кҥрсҽтҥ тҽртибе, шул исҽптҽн тҥлҽҥле белем бирҥ
хезмҽтлҽрен кҥрсҽтҥ турында шартнамҽ ҥрнҽге, тҥлҽҥле белем бирҥ хезмҽтлҽренең
бҽясе кҥрсҽтелгҽн.
Югарыда санап ҥтелгҽн мҽгълҥмат мҽктҽпнең Интернет челтҽрендҽ рҽсми сайтында
урнаштырылырга һҽм тиешле ҥзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң утыз кҿн эчендҽ
яңартылырга тиеш;
д) Мҽктҽп Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башкарма хакимиятнең вҽкалҽтле
органнарына Интернет челтҽрендҽге рҽсми сайтка урнаштыру ҿчен тҥбҽндҽге
документларның ачыклыгын һҽм һҽркем ҿчен мҿмкин булуын тҽэмин итҽ:
1) мҽктҽпнең оештыру документлары, шул исҽптҽн аларга кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр;
2) мҽктҽп тҿзҥ турында гамҽлгҽ куючы карары;
3) мҽктҽп җитҽкчесен билгелҽҥ турында гамҽлгҽ куючы карары;
4) мҽктҽп филиаллары турындагы нигезлҽмҽлҽр;
5) мҽктҽпнең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планы;
6) мҽктҽпнең еллык бухгалтер хисабы;
7)
сведения о проведенных в отношении Школы контрольных мероприятиях и их
нҽтиҗҽ;
8) хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) Мҽктҽп дҽҥлҽт биреме;
9) мҽктҽп эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре һҽм аңа беркетелгҽн мҿлкҽтне файдалану турында
хисап.
е) «коммерциясез оешмалар турында»1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы
Федераль законның 9.2 статьясындагы 13 пунктында билгелҽнгҽн критерийларга туры
килҽ торган эре алыш-бирешлҽрне гамҽлгҽ куючы белҽн алдан килештерергҽ.
Аның бҽясе мҽктҽп активларының соңгы хисап датасына бухгалтер хисабы
мҽгълҥматлары буенча билгелҽнҽ торган баланс бҽясенең 10 процентыннан артып

киткҽн закон белҽн билгелҽнгҽн критерийларга туры килҽ торган килешҥ (бер-берсенҽ
бҽйле берничҽ килешҥ) мҽктҽп ҿчен зур алыш-биреш дип таныла.;
ж) «коммерцияле булмаган оешмалар турында " 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ
номерлы Федераль законның 27 статьясында билгелҽнгҽн критерийлар нигезендҽ
билгелҽнҽ торган критерийлар нигезендҽ билгелҽнҽ торган мҽктҽп катнашында эре
килешҥлҽр тҿзҥне гамҽлгҽ куючы белҽн алдан килештерергҽ;»;
з) мҽдҽни мирас объектларын (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен, алар булган очракта),
мҽктҽп мҿлкҽте составына керҥче музей һҽм китапханҽ фондларын, сҽнгать
предметларын, натураль куелышлар ҿчен предметларны, музыка инструментларын һҽм
мҽктҽпкҽ оператив идарҽ хокукында беркетелгҽн башка мҿлкҽтне сакларга.;
һҽм) мҽктҽп билҽп торган биналарны һҽм корылмаларны, җир кишҽрлеклҽрен карап
тоту һҽм файдалану режимын, шулай ук янгынга каршы һҽм террорчылыкка каршы
куркынычсызлык чараларын билгелҽргҽ һҽм тҽэмин итҽргҽ;
к) хезмҽтне саклау кагыйдҽлҽрен һҽм санитария - гигиена нормаларын ҥтҽргҽ;
л) мҽктҽпнең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге һҽм башка эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽренең
бухгалтер исҽбен, Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм
вакытларда статистик хисаплылыкны гамҽлгҽ ашырырга; ;
м) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гражданнар оборонасы һҽм мобилизацион ҽзерлек буенча
чараларны тормышка ашырырга;
н) Россия Федерациясе законнарында, ҽлеге Уставта һҽм мҽктҽпнең башка локаль
норматив актларында каралган башка бурычларны ҥтҽргҽ.
4. УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҤ.
Гамҽлгҽ куючы һҽм мҽктҽпнең мҿнҽсҽбҽтлҽре Россия Федерациясе законнары,
ҽлеге устав белҽн җайга салына.
4.1. Учреждение эшчҽнлеге белҽн гомуми җитҽкчелек итҥне гамҽлгҽ куючы
башкара.
Учреждение белҽн идарҽ итҥ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла һҽм бер генҽ башлангыч һҽм ҥзидарҽ принципларында тҿзелҽ.
4.2. Учреждение белҽн идарҽ итҥне һҽм агымдагы җитҽкчелекне учреждение
директоры башкара.
4.3. Учреждение директоры белҽн 1 елга хезмҽт килешҥе тҿзелҽ. Якларның берсе
хезмҽт килешҥе вакыты чыгуга бҽйле рҽвештҽ хезмҽт килешҥен ҿзҥне талҽп итмҽсҽ,
хезмҽт килешҥе билгеле бер вакытка тҿзелгҽн дип санала. Учреждение директоры
учреждение эшчҽнлеге белҽн җитҽкчелек итҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре ҿчен шҽхси
җаваплылык тота.
4.4. Учреждение белҽн идарҽ итҥ ҿлкҽсендҽ гамҽлгҽ куючы компетенциясенҽ
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
а) оешманың уставын, ҥзгҽрешлҽр һҽм аңа ҿстҽмҽлҽр раслый;
б) җитҽкчене вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ
Учреждение җитҽкчесе белҽн ашыгыч хезмҽт килешҥе тҿзи һҽм ҿзҽ;
в) кирҽкле оештыру, матди-техник һҽм
учреждение эшендҽ мҽгълҥмати ярдҽм;
г) оешманың структурасын раслый;
д) финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын (балансын) раслый
Учреждениелҽр;
е) муниципаль йҿклҽмҽ раслый;
ж) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча биремнҽр билгели
Финанс чыгымнары нормативларын исҽпкҽ алып, учреждениелҽр;
з) учреждениене ҥзгҽртеп оештыру һҽм бетерҥ турында карарлар кабул итҽ
законнарда һҽм ҽлеге Уставта каралган башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра;

и) хезмҽт килешҥе тҿзегҽндҽ Учредитель анда кҥздҽ тота:
1) учреждение җитҽкчесенең хокуклары һҽм бурычлары;
2) аның эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген һҽм нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ кҥрсҽткечлҽре;
3) җитҽкчегҽ хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ шартлары;
4) Хезмҽт килешҥенең гамҽлдҽ булу срогы;
5) гамҽлгҽ куючы инициативасы буенча хезмҽт килешҥен ҿзҥ шартлары, Россия
Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ, срогы чыккан кредит бурычлары
учреждениесе булган очракта, гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн
кҥрсҽткечлҽрдҽн артып китҽ.
Гамҽлгҽ куючының вҽкалҽтлҽре башка җирле органнарга тапшырыла ала
башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары.
4.5.Мҽктҽп гамҽлгҽ куючы талҽбе буенча аналитик эшне гамҽлгҽ куючы
тарафыннан гамҽлгҽ кую һҽм аңа йҿклҽнгҽн функциялҽрне ҥтҽҥ ҿчен ҥз эшчҽнлеге
турында мҽгълҥмат бирергҽ тиеш
4.6. Мҽктҽп белҽн идарҽ итҥ органнары: мҽктҽп хезмҽт коллективының гомуми
җыелышы, мҽктҽпнең педагогик советы.
4.6.1.Хезмҽт коллективының гомуми җыелышы хокуклы:
- мҽктҽп ҥсешенең тҿп юнҽлешлҽрен билгелҽҥ, Мҽктҽпнең ҥсеш программасын,
икътисади һҽм социаль ҥсеш планнарын кабул итҥ, мҽктҽпнең ел саен бирелҽ торган
хисапларын һҽм акчаларны тоту турында;
- мҽктҽпнең уставын, мҽктҽп Уставына ҥзгҽрешлҽр (максаты белҽн алга таба гамҽлгҽ
куючы тарафыннан раслау);
1 Яңа материал-ны ҥзлҽштерҥ Сҿйлҽм, язу эшчҽнлеге Тиешле мҽгьлҥматны табу,
билгелҽҥ.;
- кҥмҽк килешҥ кабул итҥ;
4.6.2.Мҽктҽп хезмҽт коллективының гомуми җыелышын оештыру тҽртибе:
4.6.2.1.Хезмҽт коллективының гомуми җыелышы педагогик совет, директор,
җҽмҽгать оешмалары, мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре составының 30% тан ким булмаган хезмҽт
коллективы ҽгъзалары инициативасы белҽн җыела. Алар тарафыннан кҿн тҽртибе һҽм
хезмҽт коллективы ҽгъзаларына хҽбҽр итҥ дҽ формалаша.
4.6.2.2.мҽктҽп хезмҽт коллективының гомуми җыелышы кирҽк булган саен
җыела.
4.6.2.3.Гомуми җыелыш, ҽгҽр анда коллектив ҽгъзаларының гомуми саныннан
яртысыннан артыгы катнашса, хокуклы санала.
4.6.2.4.Карарлар кабул итҥ тҽртибе Гомуми җыелыш тарафыннан билгелҽнҽ.
4.6.2.5.Карар кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның ҿчен тавыш бирсҽлҽр, аларның
яртысыннан артыгы катнашкан хезмҽт коллективы ҽгъзалары.
4.6.2.6.Гомуми җыелышны алып бару ҿчен хезмҽт коллективы рҽисен һҽм
секретарен сайлый.
4.6.2.7.Хезмҽт коллективы җыелышы секретаре беркетмҽ алып бара, аңа рҽис һҽм
сҽркатип кул куя. Гомуми җыелышларның беркетмҽлҽре мҽктҽп архивында саклана.
4.7.Мҽктҽпнең педагогик советы мҽктҽп эшчҽнлегенҽ гомуми җитҽкчелек итҽ.
Мҽктҽпнең педагогик советы составына педагогик хезмҽткҽрлҽр (укытучылар,
концертмейстерлар, башка педагогик хезмҽткҽрлҽр) керҽ.
4.8.Мҽктҽпнең педагогик советы:
- мҽгариф программаларын һҽм уку планнарын карый;
- уку предметларының эш программаларын, календарь укыту графикларын карый;;
- белем бирҥ процессын методик тҽэмин итҥне оештыру һҽм камиллҽштерҥ чараларын
гамҽлгҽ ашыра;;
- мҽктҽп укучылары ҿчен эчке тҽртип кагыйдҽлҽрен эшли һҽм кабул итҽ.
4.8.1.Мҽктҽп педагогик советы эшчҽнлеген оештыру тҽртибе:

1.Мҽктҽпнең педагогик советы утырышлары, кагыйдҽ буларак, уку чирегеннҽн соң,
мҽктҽпнең эш планы нигезендҽ ҥткҽрелҽ.
2. Мҽктҽпнең педагогик советы утырышының кҿн тҽртибе мҽктҽп директоры
тарафыннан планлаштырыла.
3.Мҽктҽпнең педагогик советы утырышы, ҽгҽр анда мҽктҽпнең педагогик советы
ҽгъзаларының гомуми саныннан яртысыннан артыгы катнашса, хокуклы санала.
4.Карар кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның ҿчен тавыш бирсҽлҽр, аларның
яртысыннан кҥбрҽге мҽктҽпнең педагогик советы ҽгъзалары.
5.Педагогик совет рҽисе-мҽктҽп директоры. Мҽктҽпнең педагогик советы секретаре
педагогик коллектив ҽгъзаларыннан бер уку елына сайлана.
6.Педагогик совет секретаре беркетмҽ алып бара, аңа рҽис һҽм сҽркатип кул куя.
7.Педагогик совет беркетмҽлҽре мҽктҽп архивында саклана.
4.9.Мҽктҽп белҽн турыдан-туры идарҽ итҥ тиешле аттестация узган директорны
башкара. Мҽктҽп директорын аттестациялҽҥ тҽртибен гамҽлгҽ куючы билгели.
4.10.Мҽктҽп директоры гамҽлгҽ куючы булып билгелҽнҽ һҽм вазифасыннан азат
ителҽ.
4.11.Директор урынбасарлары «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы мҽдҽният идарҽсе»муниципаль казна учреждениесе начальнигы белҽн
килешенеп мҽктҽп директоры вазыйфасына билгелҽнҽ.
4.12.Мҽктҽп директоры вҽкалҽтлҽре вакытлыча булмаган чорда мҽктҽп директоры
белҽн килешенеп, мҽктҽп директоры урынбасарларының берсенҽ «Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы мҽдҽният Идарҽсе» МКУ начальнигы
йҿклҽнҽ.
4.13.Мҽктҽп директоры учреждение эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча гамҽлгҽ
куючыларның карарларын ҥтҽҥне оештыра.
4.14.Мҽктҽп директоры ышаныч кҽгазеннҽн башка мҽктҽп исеменнҽн, шул
исҽптҽн:
- мҽктҽп исеменнҽн гражданлык-хокукый һҽм хезмҽт килешҥлҽре тҿзи, мҽктҽпнең
структурасын һҽм / яки штат расписаниесен раслый, мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең вазифа
инструкциялҽрен һҽм бҥлекчҽлҽр турында нигезлҽмҽлҽрне раслый.;
- мҽктҽпнең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын раслый, финанс органнарында шҽхси
счетлар ачуны тҽэмин итҽ, Россия Федерациясе салым законнары белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ һҽм кҥлҽмнҽрдҽ салымнарны вакытында тҥлҽҥне тҽэмин итҽ, билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ статистик, бухгалтерлык һҽм башка хисапларны тапшыра.;
- мҽктҽпнең локаль норматив актларына кул куя, вҽкиллеккҽ мҽктҽп исеменнҽн
ышаныч кҽгазе бирҽ, боерыклар чыгара, барлык мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре тарафыннан
мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ тиешле йҿклҽмҽлҽр һҽм кҥрсҽтмҽлҽр бирҽ;
- мҽктҽп эшчҽнлегендҽ законлылыкның ҥтҽлешен тҽэмин итҽ, мҽктҽп структур
бҥлекчҽлҽренең эшен контрольдҽ тота һҽм ҥзара нҽтиҗҽле хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҽ;
- мҽктҽп хезмҽт коллективының гомуми җыелышына мҽктҽп ҥсешенең тҿп
юнҽлешлҽрен, мҽктҽпнең икътисади һҽм социаль ҥсеш планнарын, ел саен бирелҽ
торган хисапларны тҽкъдим итҽ;;
- мҽктҽпнең Ассоциациягҽ, берлҽшмҽлҽргҽ, комплексларга һҽм башка предприятиелҽр,
учреждениелҽр, оешмалар берлҽшмҽлҽренҽ керҥе һҽм алардан чыгу турындагы
тҽкъдимнҽрне килештерҥгҽ хезмҽт коллективының гомуми җыелышына тҽкъдим итҽ.;
- премия, ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр һҽм хезмҽт хакы ставкаларына һҽм мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең
вазыйфаи окладларына, кызыксындыру характерындагы башка тҥлҽҥлҽргҽ ҿстҽмҽ
тҥлҽҥлҽр кҥлҽмнҽрен раслый;
- педагогик хезмҽткҽрлҽрнең педагогик йҿклҽнеше кҥлҽмен билгели;
- салым органнарында документларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны ҥткҽрергҽ.
- аның компетенциясен тормышка ашыру белҽн бҽйле башка вҽкалҽтлҽрне башкара.
4.15.Мҽктҽп директоры бурычлы:

- муниципаль йҿклҽмҽнең ҥтҽлешен тулы кҥлҽмдҽ тҽэмин итҽргҽ;
- Мҽктҽп тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең сыйфатын кҥтҽрҥ ҿстендҽ даими
эш алып барырга;
- гамҽлгҽ куючы билгелҽгҽн тҽртип нигезендҽ мҽктҽпнең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге
планын тҿзҥ һҽм тулысынча ҥтҽҥ;;
- мҽктҽп эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында хисап тҿзҥне һҽм аңа беркетелгҽн мҿлкҽтне
оператив идарҽ итҥ хокукында гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнгҽн талҽплҽр
нигезендҽ файдалану турында хисап тҿзҥне тҽэмин итҽ;;
- бюджет акчаларын, шул исҽптҽн хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (эшлҽр башкаруга) субсидиялҽр,
башка максатларга субсидиялҽр бирҥне һҽм федераль законнар нигезендҽ финанс
дисциплинасын Мҽктҽп тарафыннан ҥтҽҥне бюджет акчаларыннан максатчан һҽм
рациональ файдалануны тҽэмин итҽ;
- эшлҽр башкару, хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча килешҥ йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ;;
тҥгел допускайте килеп чыгу просроченной бурычлар кредит мҽктҽбе;
мҽктҽп белҽн оператив идарҽ итҥ хокукында беркетелгҽн мҿлкҽтне саклауны,
рациональ файдалануны тҽэмин итҥ;
мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренҽ ҥз вакытында хезмҽт хакын тҥлҽҥне тҽэмин итҽргҽ;
- гамҽлгҽ куючы белҽн Россия Федерациясе законнарында һҽм ҽлеге Уставта
билгелҽнгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ килештерергҽ, мҽктҽпнең кҥчемсез мҿлкҽте һҽм
аеруча кыйммҽтле кҥчемле мҿлкҽте белҽн эш итҽргҽ, шул исҽптҽн аны арендага,
тҥлҽҥсез файдалануга тапшырырга, Мҽктҽпкҽ оператив идарҽ хокукында беркетелгҽн
муниципаль мҿлкҽткҽ ия булу һҽм (яки) файдалану хокукларын кҥчҥне кҥздҽ тоткан
башка килешҥлҽр тҿзергҽ, шулай ук аны тҿшереп калдырырга;;
- мҽктҽпкҽ зур килешҥлҽр кертҥ ҿчен алдан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ куючы белҽн
килештерергҽ;
- мҽктҽп, аның эшчҽнлеге һҽм аңа беркетелгҽн мҿлкҽт турында федераль законнар
талҽплҽре нигезендҽ мҽгълҥмат ачуны тҽэмин итҽ;;
мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽрен һҽм хезмҽт
дисциплинасын ҥтҽҥне тҽэмин итҥ;
- хезмҽтне саклау һҽм куркынычсызлык талҽплҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ, мҽктҽптҽ
куркынычсызлык техникасы кагыйдҽлҽрен һҽм мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең тормышын
һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча федераль законнар талҽплҽрен ҥтҽҥ буенча тиешле
чаралар кҥрҥ;
- аттестацияне федераль законнарда, Россия Федерациясенең, Татарстан
Республикасының башка норматив хокукый актларында, гамҽлгҽ куючы тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥтҽргҽ;
- мобилизация куҽтлҽренең булуын һҽм гражданнар оборонасы буенча талҽплҽрнең
ҥтҽлешен тҽэмин итҥ;;
- федераль законнарда, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында,
Татарстан Республикасы законнарында һҽм башка хокукый актларында, мҽктҽп
уставында, шулай ук гамҽлгҽ куючы карарларында билгелҽнгҽн башка бурычларны
ҥтҽргҽ.
4.16.Мҽктҽп белҽн идарҽ итҥ органнары арасында килеп чыккан бҽхҽслҽр,
кагыйдҽ буларак, килештерҥ процедуралары (сҿйлҽшҥлҽр, килештерҥ комиссиялҽре
һ.б.) ҥткҽрҥ юлы белҽн җайга салына.
4.17.Мҽктҽптҽ башка ҥзидарҽ органнары, шул исҽптҽн методик, сҽнгать
советлары, шулай ук Попечительлҽр советы (гамҽлгҽ куючы белҽн килешенеп)
оештырыла ала, алар директор тарафыннан кабул ителҽ һҽм раслана торган локаль
норматив актлар нигезендҽ эш итҽ.
4.18.Мҽктҽптҽ эшлҽҥче һҿнҽр берлеклҽре мҽктҽп белҽн идарҽ итҥдҽ федераль
законнар, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы законнары һҽм башка хокукый актлары, мҽктҽпнең локаль норматив

актлары, мҽктҽп хезмҽт коллективының гомуми җыелышы карарлары һҽм ҽлеге Устав
нигезендҽ катнашалар.
5.
УКУЧЫЛАРНЫҢ, БАЛИГЪ БУЛМАГАН БАЛАЛАРНЫҢ АТААНАЛАРЫНЫҢ (ЗАКОНЛЫ ВҼКИЛЛҼРЕНЕҢ) ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
5.1. Укучылар һҽм аларның ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) белҽн мҽктҽп
мҿнҽсҽбҽтлҽре «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенең, Татарстан
Республикасының башка законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, ҽлеге устав
белҽн җайга салына.
5.2.Мҽктҽп укучыларына ҿстҽмҽ белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥче
укучылар керҽ.
5.3.Укучыларга мҽктҽп бирелҽ, академик хокук:
а) сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге һҽм ҿстҽмҽ профессиональ алды
гомуми белем бирҥ программалары буенча, шул исҽптҽн музыка, хореография , театр
һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри ҽзерлек программаларын гамҽлгҽ ашыру
һҽм гомуми ҥсеш бирҥче ҿстҽмҽ программалар буенча ;
б) шҽхси уку планы буенча укыту, шул исҽптҽн тизлҽтелгҽн укыту, ҥзлҽштерелҽ торган
белем бирҥ программасы кысаларында локаль норматив актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
укыту;
в) ҥзлҽштерелҽ торган белем бирҥ программасы буенча уку предметлары, курслары,
дисциплиналары (модульлҽре) белҽн беррҽттҽн, белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыручы оешмада укытыла торган фҽннҽрне, курсларны, дисциплиналарны
(модульлҽрне), шулай ук белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы башка оешмаларда
белем алучы мҿгаллимнҽрне, уку предметларын, курсларын, дисциплиналарны
(модульлҽрен) ҥзлҽштерҥ, бер ҥк вакытта берничҽ тҿп һҿнҽри белем бирҥ
программасын ҥзлҽштерҥ;
г) мҽгариф, мҽдҽният һҽм сҽнгать ҥсешенең заманча дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ торган
һҿнҽри белем, осталык һҽм кҥнекмҽлҽр алу;
д) Мҽгариф турында законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башка һҿнҽр, белгечлек һҽм
(яки) ҽзерлек юнҽлеше буенча белем алу ҿчен башка тҿр белем бирҥ тҽртибе;
е)кеше абруен хҿрмҽт итҥ, физик һҽм психик кҿчлҽҥнең барлык рҽвешлҽреннҽн яклау,
шҽхесне мыскыллау, тормыш һҽм сҽламҽтлекне саклау;
ж) каникуллар - мҽгариф турындагы законнар һҽм календарь укыту графигы нигезендҽ
ял итҥ һҽм башка социаль максатлар ҿчен белем алганда планлы тҽнҽфес;
з)китапханҽ-мҽгълҥмат ресурсларыннан, уку-укыту, җитештерҥ, фҽнни белем бирҥ
оешмасының тҥлҽҥсез файдалану;
и) укучылар ҥз телҽклҽре белҽн белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмаларда
ҥткҽрелҽ торган һҽм локаль норматив актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уку планы белҽн
каралмаган чараларда катнашырга хокуклы. Укучыларны, аларның ризалыгыннан
башка, балигъ булмаган балаларны ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) ризалыгыннан
башка, белем бирҥ программасында каралмаган хезмҽткҽ җҽлеп итҥ тыела.
к) Россия Федерациясе законнарында, Мҽгариф турында Шартнамҽдҽ каралган башка
хокуклар.
5.4.укучылар бурычлы:
а) мҽктҽп Уставы, мҽктҽпнең локаль норматив актлары талҽплҽрен ҥтҽргҽ;
б) белем бирҥ программаларын намус белҽн ҥзлҽштерергҽ, мҽҗбҥри уку дҽреслҽренҽ
йҿрергҽ һҽм билгелҽнгҽн вакытта уку планында һҽм эш программаларында каралган
барлык биремнҽр ҥтҽргҽ; 58 ст.белем бирҥ программасын (мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ
программасыннан тыш), шул исҽптҽн уку предметының, курсның, белем бирҥ

программасының аерым ҿлешен яисҽ барлык кҥлҽмен, дисциплинасын (модулен)
ҥзлҽштерергҽ, укучыларның уку планында билгелҽнгҽн формаларда һҽм мҽгариф
оешмасы билгелҽгҽн тҽртиптҽ арадаш аттестациясе белҽн бергҽ алып барыла.
в) бер яки берничҽ уку фҽне, курс, белем бирҥ программасы дисциплиналары
(модульлҽре) буенча арадаш аттестациянең канҽгатьлҽнмҽслек нҽтиҗҽлҽре яки җитди
сҽбҽплҽр булмаган очракта академик бурыч дип таныла.
г) укучылар академик бурычларны бетерергҽ тиеш.
д) академик бурычлары булган укучылар, белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы
оешма тарафыннан билгелҽнгҽн срокта, тиешле уку фҽне, курс, дисциплина (модуль)
буенча арадаш аттестацияне бер ел эчендҽ узарга хокуклы. Кҥрсҽтелгҽн чорда
укучының авыру вакыты, академия ялында яки йҿклелек һҽм бала табу буенча отпускта
булуы кертелми.
е) арадаш аттестацияне икенче тапкыр ҥткҽрҥ ҿчен мҽгариф оешмасы тарафыннан
комиссия тҿзелҽ.
ж) арадаш аттестацияне узган ҿчен укучылардан тҥлҽҥ алу рҿхсҽт ителми.
з) нигезле сҽбҽплҽр аркасында арадаш аттестация узмаган яки академик бурычлары
булган укучылар икенче сыйныфка яки икенче курска шартлы рҽвештҽ кҥчерелҽ.
в) тапшырырга, имтиханнар, карау,яклау диплом проектларын һҽм зачетлар катгый
нигезендҽ, уку-укыту процессы графигы, уку планнары һҽм эш программалары
билгелҽнгҽн вакытка;
г) башка укучылар һҽм мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең намусын һҽм абруен хҿрмҽт итҽргҽ,
башка укучыларга белем алу ҿчен киртҽлҽр тудырмаска;
д) мҽктҽп традициялҽренҽ хҿрмҽт белҽн карарга;
е) мҽктҽп милкенҽ сакчыл карарга.
5.5.Балигъ булмаган балаларның ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) тҥбҽндҽге
хокукларга ия:
а) мҽктҽп Уставы, белем бирҥ эшчҽнлеген тормышка ашыруга лицензия һҽм аңа
кушымта, мҽктҽп эшчҽнлеген регламентлаучы локаль норматив актлар, укыту-методик
документлар һҽм мҽктҽптҽ уку процессын оештыруны регламентлаучы башка
документлар белҽн танышырга.,
б) мҽктҽптҽ укучы баласына кагылышлы боерыклардан ҿземтҽ алырга;
в) Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда баланың мҽктҽптҽ укуын
раслый торган һҽм дҽҥлҽт хакимияте органнарына, җирле ҥзидарҽ органнарына,
оешмаларга кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле булган билгелҽнгҽн формадагы белешмҽлҽрне
алырга;
г)
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
мҽгълҥмат турында успеваемости, ҥз-ҥзеңне тоту, мҿнҽсҽбҽт, ҥз баласының укуга һҽм
аның сҽлҽтлҽре карата укыту;
д) законнарда каралган ысуллар белҽн укучыларның хокукларын һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрен яклау;
е) ата-аналар комитеты эшендҽ, мҽктҽп уздыра торган иҗтимагый һҽм иҗади чараларда
катнашырга;
ж) балалар белҽн эшне яхшырту һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥне оештыру
буенча тҽкъдимнҽр кертергҽ;;
з) укытучылар, мҽктҽп җитҽкчелегенҽ, алар килеп туган очракта, конфликтларны хҽл
итҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ;
и) мҽгариф мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасында бҽхҽслҽрне җайга салу буенча
мҽктҽп тҿзегҽн комиссиягҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ;
к) Россия Федерациясе законнарында, Мҽгариф турында Шартнамҽдҽ каралган башка
хокуклар.
5.6.Балигъ булмаган балаларның ата-аналары (законлы вҽкиллҽре) бурычлы:
а) мҽктҽпнең Уставын һҽм локаль норматив актларын ҥтҽргҽ;

б) укучыларга белем алу ҿчен кирҽкле шартлар тудырырга, укучыларга уку
расписаниесе буенча дҽреслҽргҽ баруны тҽэмин итҽргҽ;
в) мҽктҽп белҽн тҿзелгҽн шартнамҽнең шартларын ҥтҽргҽ (укучылар ҿчен мҽгариф
турында шартнамҽ нигезендҽ), кҥрсҽтелгҽн Шартнамҽдҽ каралган шартларны ҥтҽмҽгҽн
ҿчен җаваплылык тотарга;
г) хҿрмҽт итҽргҽ, хҿрмҽт итҽргҽ, укучылар һҽм мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре;
д) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, мҽктҽпнең укучы милкенҽ китерелгҽн
зыянны капларга;
е) Россия Федерациясе законнарында, Мҽгариф турында шартнамҽдҽ (булган очракта)
каралган башка вазыйфаларны йҿклҽргҽ.
5.7. Ҥз хокукларын яклау максатларында, балигъ булмаган балаларның атааналары (законлы вҽкиллҽре) мҿстҽкыйль рҽвештҽ яки ҥз вҽкиллҽре аша хокуклы:
1) Белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешма белҽн идарҽ органнарына
укучыларның, балигъ булмаган балаларның ата-аналарының (законлы вҽкиллҽренең)
хокукларын бозучы һҽм (яисҽ) кысрыклаучы кҥрсҽтелгҽн оешмаларның
хезмҽткҽрлҽренҽ карата дисциплинар җҽза куллану турында мҿрҽҗҽгать җибҽрергҽ.
2) мҽгариф мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасында бҽхҽслҽрне җайга салу
комиссиясенҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шул исҽптҽн педагогик хезмҽткҽр мҽнфҽгатьлҽре
конфликты булу яки булмау мҽсьҽлҽлҽре буенча да;
3) Россия Федерациясе законнары белҽн тыелмаган хокукларны һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрне яклауның башка алымнарын кулланырга.
4) мҽгариф мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасында бҽхҽслҽрне җайга салу
комиссиясе мҽгариф ҿлкҽсендҽ катнашучылар арасында мҽгарифкҽ хокукны гамҽлгҽ
ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча каршылыкларны җайга салу максатларында тҿзелҽ, шул
исҽптҽн педагогик хезмҽткҽр мҽнфҽгатьлҽре каршылыгы, локаль норматив актлар
куллану, укучыларга дисциплинар җҽза куллану турындагы карарларга шикаять бирҥ
очракларында да.
5). Белем бирҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасындагы бҽхҽслҽрне җайга салу
буенча Комиссия балигъ булмаган балалар вҽкиллҽре, балигъ булмаган балаларның
ата-аналары (законлы вҽкиллҽре), белем бирҥ эшчҽнлеген алып баручы оешма
хезмҽткҽрлҽре арасыннан бер ҥк санда тҿзелҽ.
6).Белем бирҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасындагы бҽхҽслҽрне җайга салу
комиссиясенең карары белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмадагы барлык
белем бирҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар ҿчен мҽҗбҥри булып тора һҽм ҽлеге
карарда каралган срокларда ҥтҽлергҽ тиеш.
7).Белем бирҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасындагы бҽхҽслҽрне җайга салу
комиссиясенең карары Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
шикаять бирелергҽ мҿмкин.
8). Ҽлеге акт укучылар советлары, ата-аналар советлары, шулай ук ҽлеге оешма
хезмҽткҽрлҽренең һҽм (яки) анда укучы балаларның фикерлҽрен исҽпкҽ алып кабул
ителҽ.
6.МҼКТҼП ХЕЗМҼТКҼРЛҼРЕНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ.
6.1.Хезмҽткҽрлҽр белҽн мҽктҽп мҿнҽсҽбҽтлҽре «Россия Федерациясендҽ мҽгариф
турында» 2012 елның 29 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия
Федерациясенең хезмҽт законнары, Россия Федерациясенең башка законнары һҽм
Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый
актлары, ҽлеге устав белҽн җайга салына. Мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең ҿстҽмҽ хокуклары
Хезмҽт һҽм кҥмҽк килешҥлҽрдҽ каралырга мҿмкин.
6.2.Мҽктҽптҽ җитҽкче, педагогик хезмҽткҽрлҽр, шулай ук укыту-ярдҽмче,
административ-идарҽ һҽм хуҗалык персоналы вазыйфалары карала.

6.3.Мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽт килешҥлҽре билгеле бер вакытка да,
яклар тарафыннан билгелҽнгҽн вакытка да, шул исҽптҽн нҽтиҗҽле контракт рҽвешендҽ
дҽ тҿзелергҽ мҿмкин.
6.4.Педагогик хезмҽткҽрлҽр вазифаларына укытучы, концертмейстер һҽм башка
вазыйфалар керҽ, алар белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы оешмаларның
педагогик хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан
расланган белем бирҥ оешмалары җитҽкчелҽре вазыйфалары номенклатурасында
каралган.
6.4.1.Педагогик хезмҽткҽрлҽрнең ҥзлҽре билҽгҽн вазыйфаларына туры килҥен
раслау максатыннан Аттестация комиссиясе тарафыннан аларның һҿнҽри эшчҽнлеген
бҽялҽҥ нигезендҽ биш елга бер тапкыр ҥткҽрелҽ.
6.4.2.Квалификация категориясен билгелҽҥ максатларында педагогик
хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ Татарстан Республикасы Мҽдҽният министрлыгы
тарафыннан оештырыла торган мҽгариф оешмаларының педагогик хезмҽткҽрлҽрен
аттестациялҽҥ комиссиясе тарафыннан аларның телҽге буенча ҥткҽрелҽ.
6.4.3. Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре хокуклы:
а) һҿнҽри эшчҽнлекне тҽэмин итҥче шартлар;
б) укыту һҽм тҽрбия методикаларын сайлап алу һҽм куллану ирегенҽ; в) мҽктҽп белҽн
идарҽ итҥдҽ, шул исҽптҽн коллегиаль идарҽ органнарында, мҽктҽп уставында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ катнашу хокукы;;
г) мҽктҽпнең идарҽ органнарына сайларга һҽм сайланырга;
д) мҽктҽп һҽм аның бҥлекчҽлҽре эшчҽнлегенең мҿһим мҽсьҽлҽлҽрен тикшерҥдҽ һҽм хҽл
итҥдҽ катнашу;
е) китапханҽ-мҽгълҥмат ресурсларыннан тҥлҽҥсез файдалануга, шулай ук мҽктҽпнең
локаль норматив актларында мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрлҽренҽ һҽм
мҽгълҥмат базаларына, уку һҽм методик материалларга, музей фондларына, натураль
куелышлар ҿчен предметларга, мҽктҽптҽ педагогик, укыту-методик, иҗади эшчҽнлекне
сыйфатлы итеп гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽк булган белем бирҥ эшчҽнлеген тҽэмин
итҥнең матди-техник чараларына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ керҥ.;
ж) ел саен озынайтылган тҿп тҥлҽҥле отпускка хокук, аның озынлыгы Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнҽ;
з) Озак вакытка ялга бер елга кадҽр һҽм Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ мҽктҽптҽ ҿзлексез укыту эшенең һҽр ун ел саен бирелҽ торган тҽртиптҽ,
Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, һҽр ун ел ҿзлексез укыту
эшеннҽн ким булмаган рҽвештҽ, бер елга кадҽр һҽм кимендҽ, бер елга кадҽр бирелҽ
торган ялга;
и) педагогик, иҗади һҽм башка эшчҽнлекнең уңышлы нҽтиҗҽлҽре ҿчен мораль һҽм
матди кызыксындыруның тҿрле формаларына;
к) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификация кҥтҽрҥ ҿчен;
л) иҗади һҽм укыту-методик эшлҽрнең барлык тҿрлҽрендҽ, конференциялҽрдҽ,
симпозиумнарда катнашу, ҥз эшлҽрен халык алдында башкару, аудиовизуаль чаралар,
публикациялҽр ярдҽмендҽ кҥрсҽтҥ ҿчен;
м) халыкара конференциялҽрдҽ, конкурсларда, фестивальлҽрдҽ, кҥргҽзмҽлҽрдҽ, башка
чараларда катнашу;
н) белем бирҥ оешмаларында иҗади һҽм уку командировкаларына һҽм
стажировкаларга, иҗади - таныштыру практикаларына, шул исҽптҽн чит иллҽрнең
белем бирҥ оешмаларына, ҥз эшлҽрен журналларда, китапларда һҽм башка басмаларда
бастырып чыгаруга;;
иҗади, укыту-методик эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру, халыкара эшчҽнлектҽ катнашу
хокукы турында;
п) белем бирҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучылар арасында бҽхҽслҽрне җайга салу
комиссиясенҽ мҿрҽҗҽгать итҥ хокукы;

р) педагогик хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри этикасы нормаларын бозуны гадел һҽм объектив
тикшерҥгҽ һҿнҽри намусны һҽм абруен яклау хокукы;
с) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн рҽвешлҽрдҽ һҽм тҽртиптҽ иҗтимагый
һҿнҽри оешмаларга берлҽштерҥ хокукы;
т) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һҽм мҽктҽпнең локаль
норматив актлары белҽн билгелҽнгҽн башка хокуклар һҽм социаль гарантиялҽр.
Академик хокуклар һҽм иреклҽр ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн Белем бирҥ
мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучы башка затларның хокукларын һҽм иреклҽрен, Россия
Федерациясе законнары талҽплҽрен, мҽктҽпнең локаль норматив актларында
беркетелгҽн педагогик хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри этикасы нормаларын саклап гамҽлгҽ
ашырылырга тиеш.
6.4.4. Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре бурычлы:
а) педагогик, укыту-методик һҽм иҗат процессының югары нҽтиҗҽлелеген тҽэмин
итҽргҽ, ҥз эшчҽнлеген югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга, расланган эш
программалары нигезендҽ укытыла торган фҽннҽрне, курсларны, дисциплиналарны
(модульлҽрне) тулы кҥлҽмдҽ гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽргҽ;;
б) укучыларда һҿнҽри компетенциялҽрне, гражданлык позициясен, хҽзерге
цивилизация шартларында хезмҽткҽ һҽм тормышка сҽлҽтне формалаштыру;
в) укучыларда интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрне, мҿстҽкыйльлекне, инициативаны,
җаваплылыкны ҥстерергҽ, укучыларда сҽламҽт һҽм куркынычсыз яшҽҥ рҽвеше
культурасын формалаштырырга;
г) даими рҽвештҽ ҥзенең һҿнҽри квалификациясен кҥтҽрергҽ;
д) ҽлеге Устав нигезлҽмҽлҽрен, эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, мҽктҽпнең башка
локаль норматив актларын ҥтҽргҽ, мҿлкҽткҽ, рухи һҽм матди кыйммҽтлҽргҽ сакчыл
карарга;
е) хокукый, ҽхлакый һҽм этик нормаларны ҥтҽргҽ, һҿнҽри этика талҽплҽрен ҥтҽргҽ;
ж) мҽктҽпнең абруен кҥтҽрҥгҽ, аның традициялҽрен һҽм мирасын саклауга, мҽктҽпнең
интеллектуаль милкен хокуксыз файдалануга юл куймауга ярдҽм итҽргҽ;
з) ҥзенең тҽртибе белҽн укучылар ҿчен интеллигентлык, хезмҽткҽ карата җаваплы
иҗади мҿнҽсҽбҽт ҥрнҽге булып хезмҽт итҽргҽ;
и) укучыларның һҽм башка белем бирҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ катнашучыларның намусын
һҽм абруен хҿрмҽт итҽргҽ;
к) педагогик нигезлҽнгҽн һҽм югары сыйфатлы белем бирҥ формалары, укыту һҽм
тҽрбия ысуллары кулланырга;
л) укучыларның ҥсеш ҥзенчҽлеклҽрен һҽм аларның сҽламҽтлеге торышын исҽпкҽ
алырга, мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн затларга белем алу ҿчен кирҽкле булган махсус
шартларны ҥтҽргҽ;;
м) Россия Федерациясе Мҽгариф турында законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билҽп
торган вазыйфаларына туры килҥ-килмҽҥгҽ аттестация ҥтҽргҽ;
н) эшкҽ кергҽндҽ һҽм периодик медицина тикшерҥлҽрен, шулай ук эш бирҥче юнҽлеше
буенча чираттан тыш медицина тикшерҥлҽрен Россия Федерациясенең хезмҽт
законнары нигезендҽ узарга;
о) муниципаль учреждениелҽр һҽм аларның җитҽкчелҽре, педагогик хезмҽткҽрлҽр һҽм
мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре абруена сизелерлек зыян китерҽ торган этик булмаган
фикерлҽргҽ һҽм бҽялҽмҽлҽргҽ, шул исҽптҽн массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында юл
куймаска;
п) Россия Федерациясе законнарында һҽм мҽктҽпнең локаль норматив актларында
билгелҽнгҽн башка вазыйфаларны башкарырга.
6.4.5.Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽренҽ белем бирҥ эшчҽнлеген сҽяси, дини
яки башка инануларны кабул итҽргҽ мҽҗбҥр итҥ яки алардан баш тарту ҿчен,
искҽрмҽне пропагандалаучы агитация ҿчен, социаль, раса, милли яки дини ызгыш уяту
ҿчен, гражданнарның социаль, расача, милли, дини яки тел ягыннан яки тел ягыннан

каравы, аларның дингҽ мҿнҽсҽбҽте, шул исҽптҽн укучыларга тарихи, милли, дини һҽм
башка тҿрле карашлар турында дҿрес булмаган мҽгълҥматлар хҽбҽр итҥ юлы белҽн
куллану тыела., шулай ук укучыларны Россия Федерациясе Конституциясенҽ каршы
килҽ торган гамҽллҽргҽ ҿндҽҥ ҿчен.
6.4.6. Мҽктҽпнең педагогик хезмҽткҽрлҽре федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ һҽм очракларда ҥзлҽренҽ йҿклҽнгҽн бурычларны ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ
ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. Педагогик хезмҽткҽрлҽрнең ҽлеге Уставта каралган
бурычларын ҥтҽмҽве яки тиешенчҽ ҥтҽмҽве алар тарафыннан аттестация узганда исҽпкҽ
алына.
6.5.Ярдҽмче һҽм административ идарҽ персоналы хезмҽткҽрлҽре Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, ҽлеге Устав, мҽктҽпнең эчке тҽртип
кагыйдҽлҽре һҽм башка локаль норматив актлары, хезмҽт шартнамҽлҽре һҽм вазыйфаи
инструкциялҽре белҽн билгелҽнҽ торган хокукларга һҽм бурычларга ия.
6.6.Мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренҽ бурычларны ҥтҽмҽгҽн ҿчен Россия Федерациясе
хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дисциплинар йогынты чаралары
кулланылырга мҿмкин.
7.МҼКТҼПКҼ КАБУЛ ИТҤ
.
7.1.Мҽктҽпкҽ кабул итҥ «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның
29 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ
профессиональ программаларны минимумга, структурага һҽм гамҽлгҽ ашыру
шартларына һҽм ҽлеге программалар, Россия Федерациясенең һҽм Татарстан
Республикасының башка норматив актлары нигезендҽ башкарыла.
7.2.Сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирҥ программалары, шул исҽптҽн
Россия Федерациясе законнарына, ҽлеге уставка каршы килмҽгҽн ҿлешендҽ музыка ,
хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ
программалар, гомуми ҥсеш программалары буенча укуга кабул итҥ кагыйдҽлҽрен
мҿстҽкыйль эшли һҽм раслый.
7.3.Сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге программалар буенча һҽм
ҿстҽмҽ профессиональ алды гомуми белем бирҥ программалары буенча бюджет
акчалары исҽбеннҽн белем алу ҿчен кабул ителҽ торган гражданнар саны, шул исҽптҽн
музыка, хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре, гомуми ҥсеш программалары
ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ алдагы программаларны гамҽлгҽ ашыру һҽм кабул
итҥ структурасы ел саен гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнҽ.
7.4.Мҽктҽп, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасының мҽгариф
ҿлкҽсендҽге законнары нигезендҽ, юридик һҽм (яки) физик затлар, шул исҽптҽн чит ил
һҽм гражданлыгы булмаган затлар уку ҿчен тҥлҽҥ белҽн шартнамҽлҽр нигезендҽ уку
ҿчен гамҽлгҽ куючы тарафыннан билгелҽнгҽн муниципаль заданиедҽн тыш,
гражданнарны кабул итҥне гамҽлгҽ ашырырга хокуклы.
7.5.Кабул итҥне уздырганда мҽктҽп гражданнарның Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн белем бирҥ ҿлкҽсендҽ хокукларын ҥтҽҥне, керҽ торган
кешелҽрне индивидуаль сайлап алу буенча комиссиянең ачыклыгын һҽм ачыклыгын,
керҽ торган сҽлҽтлҽрне бҽялҽҥнең объективлыгын тҽэмин итҽ.
7.6.Кабул итҥ Мҽктҽпкҽ башкарыла гаризасы буенча ата-аналар (законлы
вҽкиллҽре) яки шҽхси гаризасы гражданнарның.
7.7.Сҽнгать, хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ
профессиональ программалар буенча укыту , шулай ук иҗади сҽлҽтлҽрен һҽм (яки)
физик мҽгълҥматларын исҽпкҽ алып, балаларны шҽхси сайлап алу нҽтиҗҽлҽре
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7.7.1.Сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге программалар буенча һҽм
ҿстҽмҽ профессиональ алды гомуми белем бирҥ программалары буенча укуга кабул

итҥ, шул исҽптҽн музыка, хореография , театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре һҽм ҿстҽмҽ гомуми
ҥсеш программалары ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри ҽзерлек программаларын гамҽлгҽ ашыру
тҽртибе тиешле ҿстҽмҽ һҿнҽри ҽзерлек алды программасын ҥзлҽштерҥгҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм
сҽлҽтле затларны кабул итҥне гарантиялҽргҽ тиеш.
7.7.2.Сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге программалар буенча һҽм
ҿстҽмҽ профессиональ алды гомуми белем бирҥ программалары буенча укуга кабул
итҥне оештыру ҿчен, шул исҽптҽн музыка, хореография, театр һҽм сҽнгать тҿрлҽре
ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри программалар һҽм мҽктҽп һҽм аның филиалларында гомуми
ҥсеш бирҥче ҿстҽмҽ программалар буенча укырга керҥчелҽрне индивидуаль сайлап алу
комиссиясе (алга таба - комиссия) формалаштырыла. Комиссия һҽр ҿстҽмҽ
профессиональ программа буенча аерым формалаша. Комиссия составы, комиссиянең
оештыру һҽм эш тҽртибе мҽктҽп тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ.
7.7.3.Балаларны индивидуаль сайлап алу критерийлары, сҽнгать ҿлкҽсендҽ
ҿстҽмҽ профессиональ программаларның эчтҽлеген минимумга, структурасына һҽм
аларны гамҽлгҽ ашыру шартларына, шулай ук сҽнгать ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе
Мҽдҽният министрлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган ҿстҽмҽ профессиональ
программалар буенча укуга кабул итҥ тҽртибе нигезендҽ, мҽктҽп тарафыннан
мҿстҽкыйль билгелҽнҽ.
7.8.Гаризалар һҽм документлар кабул итҥ, шулай ук сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгатьэстетик юнҽлештҽге программалар буенча укырга керҽ торган ҿстҽмҽ һҿнҽри белем
бирҥ программалары буенча, шул исҽптҽн музыка, хореография , театр һҽм сҽнгать
тҿрлҽре ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри программалар һҽм гомуми ҥсеш программалары
буенча ҿстҽмҽ һҿнҽри ҽзерлек программаларын гамҽлгҽ ашыру сроклары мҽктҽп
педагогик Советы тарафыннан билгелҽнҽ һҽм директор боерыгы белҽн укырга кабул
итҥ тҽртибе нигезендҽ раслана.
7.9.Керҥче ата-аналар (законлы вҽкиллҽр) апелляция процедурасы һҽм (яисҽ)
индивидуаль сайлап алуны уздыру нҽтиҗҽлҽре буенча апелляция комиссиясенҽ язма
рҽвештҽ бирергҽ хокуклы. Апелляция комиссиясенең составы һҽм эш тҽртибе мҽктҽп
тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ сҽнгать ҿлкҽсендҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге
программалар буенча укуга кабул итҥ һҽм ҿстҽмҽ профессиональ алды гомуми белем
бирҥ программалары буенча, шул исҽптҽн музыка, хореография , театр һҽм сҽнгать
тҿрлҽре һҽм гомуми ҥсеш бирҥче ҿстҽмҽ программалар ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри
программалар гамҽлгҽ ашыру тҽртибе нигезендҽ билгелҽнҽ.
7.10.Укырга кабул итҥ директор боерыгы белҽн башкарыла. Һҽр укучыга
мҽктҽптҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ шҽхси эш формалаша.
8.
МҼКТҼПНЕҢ БЕЛЕМ БИРҤ ЭШЧҼНЛЕГЕ.
8. Мҽктҽптҽ белем бирҥ эшчҽнлеге рус һҽм татар теллҽрендҽ алып барыла, ҽгҽр
бу Нигезлҽмҽдҽ башкасы билгелҽнмҽгҽн булса.
8.1.Мҽктҽп лицензия нигезендҽ ҿстҽмҽ белем бирҥ программаларын тормышка
ашыра:
- сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ алдагы программалар,
- ҿстҽмҽ гомумҥсеш программалары,
- ҿстҽмҽ сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге
8.2.Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары Мҽктҽп тарафыннан эшлҽнҽ һҽм ҥз эченҽ
уку планы, уку предметларының (модульлҽрнең) эш программалары һҽм укучыларны
ҽзерлҽҥ сыйфатын тҽэмин итҥче башка материаллар, шулай ук календарь укыту
графигы һҽм мҽктҽп мҿстҽкыйль рҽвештҽ эшлҽнҽ һҽм раслана торган методик
материаллар ала. Сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ программалар Мҽктҽп
тарафыннан федераль дҽҥлҽт талҽплҽре нигезендҽ эшлҽнҽ. Мҽктҽп ел саен мҽдҽният,
сҽнгать, фҽн, техника, технологиялҽр, икътисад һҽм социаль ҿлкҽ ҥсешен исҽпкҽ алып
ҿстҽмҽ белем бирҥ программаларын яңарта

8.3. Белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥ срокларын, каникулларның
дҽвамлылыгын, укучыларны арадаш һҽм йомгаклау аттестациясе тҽртибен, аудитор
йҿклҽнеше сҽгатьлҽре һҽм укучыларның максималь укыту йҿклҽнеше нормаларын
билгелҽҥ ҿлешендҽ сҽнгать ҿлкҽсендҽ федераль дҽҥлҽт талҽплҽре һҽм Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендҽ мҽктҽп тарафыннан
эшлҽнҽ торган ҿстҽмҽ профессиональ профессиональ программалар нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
8.4.Гомумҥсеш бирҥче программалар буенча белем бирҥ программаларын
ҥзлҽштерҥ срокларын, каникулларның дҽвамлылыгын, укучыларны арадаш һҽм
йомгаклау аттестациясе тҽртибен, укучыларның аудитор йҿклҽнеше сҽгатьлҽре һҽм
максималь уку йҿклҽнеше нормалары мҽктҽп мҿстҽкыйль эшли торган ҿстҽмҽ
гомумҥсеш программалары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
8.5.Мҽктҽптҽ уку елы 1нче сентябрьдҽн башлана һҽм тиешле ҿстҽмҽ гомуми
белем бирҥ программасы буенча календарь уку графигы белҽн билгелҽнгҽн вакыт
эчендҽ тҽмамлана.
8.6.Каникулларның гомуми озынлыгы тиешле ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ
программасы буенча белем бирҥ процессының графигы белҽн билгелҽнҽ. Сҽнгать
ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ профессиональ программалар гамҽлгҽ ашырганда каникулларның
гомуми озынлыгы федераль дҽҥлҽт талҽплҽрен исҽпкҽ алып билгелҽнҽ.
8.7.Уку-укыту процессын максатчан оештыру, уку формаларын, методларын һҽм
чараларын сайлау, дистанцион белем бирҥ технологиялҽрен куллану юлы белҽн мҽктҽп
ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥ ҿчен шартлар тудыра.
Укучыларның тормышы яки сҽламҽтлеге ҿчен куркыныч булган укыту методларын
куллану тыел.
8.8. Укучыларның белемнҽре һҽм кҥнекмҽлҽре «бик яхшы», «Яхшы»,
«канҽгатьлҽнерлек», «канҽгатьлҽнерлек тҥгел», «зачет», «зачтено»билгелҽре белҽн
бҽялҽнҽ.
8.9.Мҽктҽптҽ укучыларның ҿлгерешенҽ һҽм арадаш аттестациясенҽ агымдагы
контроль ҥткҽрҥ, укучыларны кҥчерҥ, кҥчерҥ һҽм яңадан торгызу тҽртибе турында
локаль норматив актлар Мҽктҽп тарафыннан Мҽгариф һҽм ҽлеге Устав турында Россия
Федерациясе законнарын исҽпкҽ алып эшлҽнҽ, педагогик совет тарафыннан кабул
ителҽ һҽм директор боерыгы белҽн раслана.
8.10.Укучылар, белем бирҥ программасын ҥзлҽштергҽнче, мҽктҽптҽн куыла
алалар:
а) Уставта каралган вазыйфаларны бозган ҿчен;
б) ҥз телҽге (ата-аналар яисҽ башка законлы вҽкиллҽр гаризасы) буенча, шул исҽптҽн,
сҽламҽтлеге торышы буенча, гаилҽ хҽллҽре буенча Башка белем бирҥ оешмасына
кҥчҥгҽ бҽйле рҽвештҽ;
в) ҿчен академическую уңышсызлык;
г) белем бирҥ программасын тулысынча ҥзлҽштерергҽ мҿмкинлек бирми торган санда
җитди сҽбҽплҽрсез дҽреслҽр ҥткҽргҽн ҿчен.
8.11.Укучылар мҽктҽпнең эчке тҽртип кагыйдҽлҽрен бозганда аларга мҽктҽптҽн
чыгарганчы дисциплинар җҽза чаралары кулланылырга мҿмкин.
8.11.1. Дисциплинар җҽза, шул исҽптҽн акча кҥчерҥ, аңа язмача аңлатма
алганнан соң (ата-ана яки законлы вҽкил) салынырга мҿмкин.
8.11.2.Дисциплинар җҽза, укучының авыру вакытын һҽм (яки) каникулда булу
вакытын исҽпкҽ алмыйча, җинаять ачыкланган кҿннҽн бер айдан да соңга калмыйча
һҽм кылган кҿннҽн алты айдан да соңга калмыйча кулланыла. Укучыларны авыру,
каникуллар вакытында куып чыгару рҿхсҽт ителми.
8.11.3. Укучыны мҽктҽптҽн чыгарма (кҥчерҥ) педагогик совет карары нигезендҽ
директор боерыгы белҽн башкарыла.

8.12. Конкрет белем бирҥ программасы буенча уку планының барлык талҽплҽрен
ҥтҽгҽн укучы мҽктҽп директоры боерыгы белҽн йомгаклау аттестациясенҽ рҿхсҽт ителҽ.
8.12.1.Укучыларның йомгаклау аттестациясе ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирҥ
программалары буенча Россия Федерациясе Мҽдҽният министрлыгы тарафыннан
расланган сҽнгать ҿлкҽсендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри программалар буенча укучыларның
йомгаклау аттестациясен ҥткҽрҥ тҽртибе һҽм формалары турындагы Нигезлҽмҽ
нигезендҽ ҥткҽрелҽ.
8.12.2. Гомуми ҥсеш программалары һҽм сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ
программалар буенча укучыларның йомгаклау аттестациясен ҥткҽрҥ тҽртибе һҽм
формалары Мҽктҽп тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ.
8.13.Уку планының барлык талҽплҽрен ҥтҽгҽн һҽм йомгаклау аттестациясен
уңышлы ҥткҽн затларга ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥ
турында документ тапшырыла:
ҿстҽмҽ профессиональ программалар буенча укучыларга ҥрнҽк буенча һҽм Россия
Федерациясе Мҽдҽният министрлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ тиешле
белем бирҥ программасын ҥзлҽштерҥ турында таныклык;
-гомуми ҥсеш программалары һҽм сҽнгать-эстетик юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем бирҥ
программасы буенча укучыларга мҽктҽп мҿстҽкыйль билгелҽгҽн ҥрнҽк буенча тиешле
белем бирҥ программасын ҥзлҽштерҥ турында таныклык.
8.14. Мҽктҽпне тҽмамлаган кеше, директорның акча кҥчерҥ турындагы боерыгы
нигезендҽ, ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программасы буенча укуларын тҽмамлаган дип
санала.
8.15.Йомгаклау аттестациясе узмаган яки йомгаклау аттестациясендҽ
канҽгатьлҽнерлек булмаган нҽтиҗҽлҽр алган затларга, шулай ук белем бирҥ
программасының бер ҿлешен ҥзлҽштергҽн һҽм (яки) мҽктҽптҽн ҿстҽмҽ гомуми белем
бирҥ программаларын ҥзлҽштергҽнче, ҿстҽмҽ белем бирҥ программаларын ҥзлҽштергҽн
затларга мҽктҽп мҿстҽкыйль билгелҽнҽ торган ҥрнҽк буенча уку яки уку чоры турында
белешмҽ бирелҽ.
8.16.Ҿстҽмҽ гомуми белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥ турында бирелгҽн
документның расланган кҥчермҽсе һҽм башка документлар (укырга керҥ, укуны
тҽмамлау турындагы боерыклардан ҿземтҽлҽр һ. б.) укучының шҽхси эшендҽ кала.
9. МҼКТҼПНЕҢ ИҖАДИ, МҼГЪРИФҼТЧЕЛЕК,
МЕТОДИК ЭШЧҼНЛЕГЕ.
9.1.Мҽктҽпнең иҗади, мҽгърифҽтчелек һҽм методик эшчҽнлеге укучыларның
иҗади индивидуальлеген формалаштыруга һҽм аларның рухи-ҽхлакый ҥсешенҽ
юнҽлдерелгҽн.
9.2.Мҽктҽпнең иҗади, мҽгърифҽтчелек һҽм методик эшчҽнлеге хезмҽткҽрлҽр һҽм
укучылар тарафыннан Россия Федерациясе законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9.3.Мҽктҽпнең иҗади, мҽгърифҽтчелек һҽм методик эшчҽнлеге ҥтҽлешне финанс
белҽн тҽэмин итҥгҽ субсидиялҽр хисабына финанслана
мҽктҽпнең ҥз финанс чаралары хисабына да, дҽҥлҽт биреме бирелгҽн.
9.3.1.Мҽктҽпнең муниципаль йҿклҽмҽ кысаларында ҥткҽрелҽ торган иҗади,
мҽгърифҽтчелек һҽм методик эшчҽнлеген оештыру, бюджет ассигнованиелҽре
хисабына финанслана торган иҗади чаралар мҽктҽпнең локаль норматив актлары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9.4.Мҽктҽп ел нҽтиҗҽлҽре буенча, тҽкъдим итҽ Учредителю турында мҽгълҥмат
иҗат, агарту һҽм методик эшчҽнлеге кысаларында хисап нҽтиҗҽлҽре турында
самооценки эшчҽнлеге белем бирҥ оешмасы (самообследования), шулай ук хисап
башкару буенча дҽҥлҽт гарантиялҽре.

9.5.Иҗади, агарту һҽм методик эшчҽнлек ҿлкҽсендҽ хокукый мҿнҽсҽбҽтлҽрне
җайга салуның тҿп формасы булып, мҽктҽп, заказчылар һҽм ҽлеге хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн башка кулланучылар арасында иҗади һҽм (яки) методик эшлҽр
башкаруга, иҗади һҽм (яки) методик продукция булдыруга, тапшыруга һҽм куллануга,
методик, иҗади, консультация һҽм башка хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ, шулай ук уртак иҗади,
агарту һҽм (яки) методик эшчҽнлек, хезмҽт кҥрсҽтҥ, мҽгълҥматларны тапшыру
шартнамҽлҽре тора.
10. МҼКТҼП ЭШЧҼНЛЕГЕН РЕГЛАМЕНТЛАШТЫРУЧЫ АКТЛАР ИСЕМЛЕГЕ
10.1. Мҽктҽп эшчҽнлеге директор боерыклары, хезмҽт коллективының гомуми
җыелышы карарлары белҽн, шул исҽптҽн 30 статьяны кҿйлҽҥче нормалар (алга таба локаль норматив актлар) булган локаль норматив актлар белҽн, Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ, аның уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, мҽктҽп директоры
тарафыннан кабул ителҽ һҽм аннан соң раслана торган, ҥз компетенциясе чиклҽрендҽ
җайга салына. Мҽктҽп белем бирҥ эшчҽнлеген оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыруның тҿп
мҽсьҽлҽлҽре буенча локаль норматив актлар, шул исҽптҽн укучыларны кабул итҥ
кагыйдҽлҽрен, укучыларның ҿлгерешен һҽм арадаш аттестацияне агымдагы контрольдҽ
тоту рҽвешлҽрен, ешлыгын һҽм тҽртибен, укучыларны кҥчерҥ һҽм торгызу тҽртибен
һҽм нигезлҽрен, белем бирҥ оешмасы һҽм укучылар һҽм (яки) балигъ булмаган атааналар (законлы вҽкиллҽр) арасында мҿнҽсҽбҽтлҽрне рҽсмилҽштерҥ, туктату һҽм
туктату тҽртибен регламентлаштыра торган локаль норматив актлар кабул итҽ.
Укучыларның һҽм мҽгариф оешмасы хезмҽткҽрлҽренең хокукларына кагылышлы
локаль норматив актларны кабул иткҽндҽ укучылар, ата-аналар советлары,
укучыларның вҽкиллекле органнары Советлары фикере, шулай ук хезмҽт законнарында
каралган тҽртиптҽ һҽм очракларда (андый вҽкиллекле органнар булганда) исҽпкҽ
алына. Мҽгариф оешмасы хезмҽткҽрлҽренең яисҽ укучыларның хҽлен, хезмҽт
законнарында билгелҽнгҽн тҽртипне бозып кабул ителгҽн яисҽ белем бирҥ оешмасы
хезмҽткҽрлҽренең хҽлен начарайта торган локаль норматив актлар нормалары белем
бирҥ оешмасы тарафыннан кулланылмый һҽм юкка чыгарылырга тиеш.
10.2.Мҽктҽп эшчҽнлеген регламентлаштыручы локаль норматив актлар исемлеге:
- мҽктҽп җитҽкчелеге һҽм мҽктҽп хезмҽткҽрлҽре (хезмҽткҽрлҽре) вҽкиллҽре арасында
кҥмҽк килешҥ;
- мҽктҽпнең эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре;
- мҽктҽп хезмҽткҽрлҽренең вазифа инструкциялҽре;
- мҽктҽп боерыклары;
- мҽктҽп тормышка ашыра торган белем бирҥ программалары;
- мҽктҽп укучылары ҿчен эчке тҽртип кагыйдҽлҽре;
- мҽктҽпкҽ кабул итҥ кагыйдҽлҽре;
- керҥчелҽрне индивидуаль сайлап алу буенча комиссия турында нигезлҽмҽ;
- укучыларны кҥчерҥ һҽм кҥчерҥ тҽртибе һҽм нигезлҽре турында нигезлҽмҽ;
- укучыларның ҿлгерешенҽ агымдагы контроль һҽм аттестация ҥткҽрҥ турында
нигезлҽмҽ;
-федераль законнарда, Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында,
Татарстан Республикасы законнарында һҽм хокукый актларында, ҽлеге Уставта
каралган башка локаль норматив актлар.
10.3.Мҽктҽпнең локаль норматив актлары федераль законнарга, Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларына, Татарстан Республикасы законнарына
һҽм хокукый актларына, ҽлеге уставка каршы килҽ алмый.
11.БУЛДЫРМАУ ҺҼМ ҖАЙГА САЛУ
МҼНФҼГАТЬЛҼР КАРШЫЛЫГЫ.

11.10 сҽгатьтҽ.Мҽктҽп хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы аларның хезмҽт
вазыйфаларын тиешенчҽ башкаруына тҽэсир итҽ һҽм мҽктҽп хезмҽткҽренең шҽхси
кызыксынуы, мҽктҽпнең хокуклары һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре арасында каршылык
килеп чыгарга мҿмкин булган хҽл дҽ кызыксыну каршылыгы булып тора.
11.11.Хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ башкаруга тҽэсир итҥче яки йогынты ясый
алган мҽктҽп хезмҽткҽренең шҽхси кызыксынуы астында хезмҽткҽрнең хезмҽт
бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ акча, кыйммҽтле ҽйберлҽр, башка мҿлкҽт, шул
исҽптҽн милек хокукы, яки ҥзе ҿчен яки ҿченче затлар ҿчен милек характерындагы
хезмҽтлҽр алу мҿмкинлеге аңлашыла.
11.12.Мҽктҽп директоры вазыйфаи бурычларын ҥтҽгҽндҽ шҽхси кызыксыну туу
турында гамҽлгҽ куючыга хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
11.13.Мҽктҽп хезмҽткҽре мҽктҽп директорына вазыйфаи бурычларны ҥтҽгҽндҽ
шҽхси кызыксынучанлык туу турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. Мҽктҽп директорына хҽбҽр
итҥ тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган мҽгълҥматлар исемлеге, бу мҽгълҥматларны
тикшерҥне оештыру һҽм гаризаларны теркҽҥ тҽртибе мҽктҽп директоры тарафыннан
билгелҽнҽ.
12.ҤЗГҼРТЕП КОРУ, ТИБЫН ҤЗГҼРТҤ,
МҼКТҼПНЕ БЕТЕРҤ.
12.1.Мҽктҽп федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында һҽм
башка хокукый актларында, яисҽ суд карары буенча каралган тҽртиптҽ ҥзгҽртелергҽ
мҿмкин.
12.2.Мҽктҽп тибын учреждение буларак ҥзгҽртҥ федераль законнарда, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
гамҽлгҽ ашырыла һҽм мҽктҽпне ҥзгҽртеп оештыру булып тормый.
12.3.Мҽктҽпне бетерҥ федераль законнарда, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
12.4. Кредиторларның талҽплҽрен канҽгатьлҽндергҽннҽн соң калган мҽктҽп
милке, шулай ук федераль законнар нигезендҽ мҽктҽп йҿклҽмҽлҽре буенча тҥлҽттерҥ
мҿмкинлеге булмаган милек ликвидация комиссиясе тарафыннан Азнакай муниципаль
район казнасына тапшырыла.
12.5.Мҽктҽпне ҥзгҽртеп корганда һҽм бетергҽндҽ барлык документлар (идарҽ,
финанс-хуҗалык, шҽхси состав буенча һҽм башкалар) Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ саклауга тапшырыла.
12.6.Мҽктҽпне бетергҽндҽ яки ҥзгҽртеп корганда эштҽн азат ителгҽн
хезмҽткҽрлҽргҽ Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
аларның хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен ҥтҽҥ гарантиялҽнҽ.

