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Татарстан Республикасы
территориясендə урнашкан гомуми
белем бирү оешмаларының 8-11
сыйныф укучылары арасында
«Кулланучыларның хокукларын
яклау» темасына республика
олимпиадасын үткəрү турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2021 елларга
Татарстан Республикасында җəмəгать тəртибен тəэмин итү һəм җинаятьчелеккə
каршы көрəш» дəүлəт программасын раслау турында» 2013 елның 16
октябрендəге 764 номерлы карары белəн расланган «2014-2021 елларга Татарстан
Республикасында кулланучыларның хокукларын яклауның комплекслы
системасын үстерү» ярдəмче программасына кушымтаның 2.1 пункты нигезендə,
боерык бирəбез:
1.
«Кулланучыларның хокукларын яклау» темасы буенча республика
олимпиадасын оештыру һəм уздыру турында нигезлəмə (алга таба – Нигезлəмə)
расларга (кушымтада бирелə).
2.
Расланган Нигезлəмəгə ярашлы рəвештə гомуми белем бирү
оешмаларының 8-11 сыйныф укучылары арасында «Кулланучыларның
хокукларын яклау» темасына республика олимпиадасын оештырырга һəм
уздырырга.
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3. Боерыкны муниципаль берəмлеклəр башкарма комитетларының мəгариф
идарəсе органнары җитəкчелəренə, Татарстан Республикасы Дəүлəт алкоголь
инспекциясенең эчке базарны үстерү һəм координациялəү бүлеге башлыгына,
Татарстан Республикасы Дəүлəт алкоголь инспекциясенең территориаль
органнары башлыкларына, Олимпиаданы оештыру комитеты əгъзаларына
җиткерергə.
4. Əлеге Боерык үтəлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы
Дəүлəт алкоголь инспекциясе җитəкчесе урынбасары Ф.Г.Хəмматовка һəм
Татарстан Республикасы мəгариф һəм фəн министры урынбасары
А.М.Əсəдуллинага йөклəргə.

Татарстан Республикасының Этил Татарстан
Республикасы
Премьерспирты һəм алкогольле продукция министры урынбасары – Татарстан
җитештерү, əйлəнеше һəм сыйфаты Республикасы мəгариф һəм фəн министры
өлкəсендə дəүлəт контролен тəэмин
итү һəм кулланучыларның хокукларын
яклау буенча дəүлəт инспекциясе
җитəкчесе
_______________Җ.Й.Əхмəтханов

_______________________ Р.Т.Борһанов
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Татарстан
Республикасы
Дəүлəт
алкоголь
инспекциясенең
һəм
Татарстан Республикасы Мəгариф һəм
фəн министрлыгының 2019 елның 5
августындагы 10-07/141/под-1089/19
номерлы боерыгы белəн расланды

«Кулланучыларның хокукларын яклау» темасы буенча республика
олимпиадасын оештыру һəм уздыру турында нигезлəмə
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛƏМƏЛƏР
1.1.
Гомуми
белем
бирү
оешмалары
укучылары
арасында
«Кулланучыларның хокукларын яклау» темасы буенча республика олимпиадасы
(алга таба – Олимпиада) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
«2014-2021 елларга Татарстан Республикасында җəмəгать тəртибен тəэмин итү
һəм җинаятьчелеккə каршы көрəш» дəүлəт программасын раслау турында» 2013
елның 16 октябрендəге 764 номерлы карары белəн расланган 2014-2021 елларга
Татарстан Республикасында җəмəгать тəртибен тəэмин итү һəм җинаятьчелеккə
каршы көрəш дəүлəт программасының (алга таба – Программа) «2014-2021
елларга Татарстан Республикасында кулланучыларның хокукларын яклауның
комплекслы системасын үстерү» ярдəмче программасына кушымтаның 2.1
пункты нигезендə уздырыла.
1.2.
Əлеге Нигезлəмə Олимпиада максатларын һəм бурычларын, аны
уздыру тəртибен, оештыру-методик тəэмин итүне, катнашу шартларын, катнашу
өчен гариза формаларын, шулай ук җиңүчелəрне, призерларны, номинантларны
билгелəү тəртибен, аларны бүлəклəү процедурасын билгели.
1.3.
Олимпиаданы үткəрү вакыты – 2019 елның 18 сентябреннəн 2019
елның 20 ноябренə кадəр.
1.4.
Олимпиада уздыруны оештыруны финанслау Программаны гамəлгə
ашыру кысаларында республика бюджеты акчасы хисабына тормышка ашырыла.
II. ОЛИМПИАДАНЫҢ МАКСАТЛАРЫ ҺƏМ БУРЫЧЛАРЫ
2.1. Олимпиаданың максаты:
Олимпиаданың максаты – кулланучыларның хокукларын яклау өлкəсендə
белемнəрне популярлаштыру, уку йортлары укучыларының товарлар, эшлəр һəм
хезмəтлəр куллану базары мəсьəлəлəрен тирəнтен өйрəнүгə мотивациясен
арттыру, норматив хокукый актларны белү һəм куллана белү, шулай ук бу өлкəдə
укучыларның иҗади потенциалын ачуга ярдəм итү, кулланучы буларак үз
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хокукларыңны яклауда мəнфəгатьне арттыру һəм актив гражданлык позициясе
булдыру.
2.2. Олимпиаданың бурычлары:
кулланучыларның хокукларын яклау мəсьəлəлəрен тирəнтен өйрəнүгə
укучыларның мотивациясен арттыру;
укучыларда товарлар, эшлəр һəм хезмəтлəр куллану базары турында
белемнəр, кулланучы буларак үзеңне грамоталы тоту күнекмəлəрен, үзеңнең
кулланучы хокукларыңны мөстəкыйль яклый белү сəлəтен формалаштыру;
гомуми белем бирү оешмалары укучыларында иҗади сəлəтлəрне ачыклау
һəм үстерү, сəлəтле балаларга ярдəм итү өчен кирəкле шартлар тудыру, фəнни
белемнəрне пропагандалау.
III. ОЛИМПИАДАНЫ ОЕШТЫРУЧЫЛАР
Олимпиаданы оештыручылар – Татарстан Республикасының Этил спирты
һəм алкогольле продукция җитештерү, əйлəнеше һəм сыйфаты өлкəсендə дəүлəт
контролен тəэмин итү һəм кулланучыларның хокукларын яклау буенча дəүлəт
инспекциясе (алга таба – Татарстан Республикасы Дəүлəт алкоголь инспекциясе),
Татарстан Республикасы Мəгариф һəм фəн министрлыгы.
IV. ОЛИМПИАДАНЫ ОЕШТЫРУ ҺƏМ УЗДЫРУ ТƏРТИБЕ
4.1. Олимпиадада гомуми белем бирү оешмаларының 8-11 сыйныфларында
укучы, төп гомуми һəм урта гомуми белемнең мəгариф программаларын
үзлəштерүче, www.tatzpp.ru сайтында теркəлгəн укучылар ирекле нигездə
катнаша ала (1 нче кушымта). Теркəлү формасын тутыручы Олимпиадада
катнашучы теркəлү мəгълүматларының дөреслеге һəм тулылыгы өчен җаваплы
була. Үзе турында тулы һəм дөрес булмаган мəгълүмат биргəн, шул исəптəн уку
сыйныфын дөрес күрсəтмəгəн укучылар Олимпиадада катнашучылар
исемлегеннəн төшереп калдырыла.
Теркəлү 2019 елның 2 сентябреннəн башлап 2019 елның 16 сентябренə
кадəрге чорда уздырыла. Теркəлгəн Олимпиадада катнашучылар исемлеге 2019
елның 17 сентябрендə www.tatzpp.ru сайтында урнаштырыла.
4.2. Олимпиаданың барлык чаралары да укучыларның шəхси беренчелек
өчен дə, команда (мəктəп) беренчелеге өчен дə ярышларыннан гыйбарəт.
4.3. Шəхси беренчелек өчен ярышучы катнашучылар өчен Олимпиада өч
этаптан тора:
I этап – башлангыч (сайлап алу) – 2019 елның 18 сентябреннəн 23 сентябренə
кадəр уздырыла. Теркəлгəн катнашучылар тест биремен үтəү рəвешендə I этапны
дистанцион рəвештə уза. Тест биремнəрендə 15 сорау була (төрле катлаулылык
дəрəҗəсендəге (җиңел, уртача, катлаулы) 5əр сорау) һəм алар 2019 елның 18
сентябрендə Татарстан Республикасы Дəүлəт алкоголь инспекциясенең
www.tatzpp.ru сайтында, «Олимпиада» бүлегендə урнаштырыла.
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Олимпиаданың I этабын узу йомгаклары турында мəгълүмат Татарстан
Республикасы Дəүлəт алкоголь инспекциясенең www.tatzpp.ru сайтында 2019
елның 30 сентябрендə «Олимпиада» бүлегендə урнаштырыла.
II этап – 2019 елның 1 октябреннəн 8 октябренə кадəр дистанцион,
кулланучыларның хокукларын яклау өлкəсендə бирелгəн тематикага эссе
формасында иҗат биремен үтəү рəвешендə үткəрелə.
Эссе темалары турында мəгълүмат Татарстан Республикасы Дəүлəт алкоголь
инспекциясенең www.tatzpp.ru сайтында 2019 елның 1 октябрендə «Олимпиада»
бүлегендə урнаштырыла.
Олимпиадада катнашучыга «Кулланучыларның хокукларын яклау» темасына
кагылышлы конкрет проблема буенча иҗади инша əзерлəргə, аның мəгънəсен
ачарга, төрле аспектларны билгелəргə, үз мөнəсəбəтен формалаштырырга һəм
нигезлəргə кирəк. Фикерлəрне бəян иткəндə, тиешле төшенчəлəрне, шулай ук
иҗтимагый тормыш фактларын кулланып, үз фикереңне дəлиллəргə кирəк.
Эссе doc яки docx форматында рус яки татар теллəрендə, 3 биттəн артмаган
күлəмдə кабул ителə. Форматы – А4. Кырыйлары: сулдан – 3 см, уңнан – 1,5 см,
өске өлеше – 2 см, аскы өлеше – 2 см. Сүзлəрне күчерергə ярый. Битлəренең аскы
өлешендə нумерациясен күрсəтү мəҗбүри. Шрифты – Times New Roman, кегль –
14. Юллар арасындагы интервал – бер ярым. Доклад текстын тигезлəү – киңлеге
буенча.
Конкурсантлардан эшлəр түбəндəге электрон почта адресына җибəрелə:
Zpp.Olimpiada@tatar.ru.
Олимпиаданың əлеге этабын узу йомгаклары турында мəгълүмат Татарстан
Республикасы Дəүлəт алкоголь инспекциясенең www.tatzpp.ru сайтында 2019
елның 17 октябрендə «Олимпиада» бүлегендə урнаштырыла.
III этап – йомгаклау этабы, турыдан-туры, 2019 елның 28 октябреннəн 8
ноябренə кадəр уздырыла.
III этапны үткəрү урыннары һəм конкрет даталары турында мəгълүмат
өстəмə рəвештə www.tatzpp.ru сайтында «Олимпиада» бүлегендə урнаштырыла.
III этап 2 турдан тора.
1 нче тур – язмача формада тест, 2 нче тур – билетлар буенча телдəн формада
сорау һəм җавап рəвешендə конкурсантлар белəн əңгəмə.
Олимпиадада катнашучылар сорау һəм җавап рəвешендə əңгəмəне рус
телендə дə, татар телендə дə уза ала.
Шəхси беренчелеккə ярышучылар өчен Олимпиадага йомгак ясау 2019
елның 20 ноябренə кадəр уздырылачак.
III этап кысаларында Олимпиадада катнашучыларны əзерлəүне гамəлгə
ашыручы педагоглар өчен укыту чаралары үткəрелə.
4.4.
Олимпиада биремнəрен бəялəү критерийлары:
4.4.1. I этапның тест биремнəре һəр дөрес җавап өчен сорауларның
катлаулылыгы дəрəҗəсенə карап бəялəнə:
«Җиңел» категориясендəге сорауга 1 балл;
«Уртача» категориясендəге сорауга 2 балл;
«Катлаулы» категориясендəге сорауга 3 балл.
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I этап өчен максималь балл – 30 балл.
4.4.2. Эссе 3 критерий буенча бəялəнə:
эссе темасының ачыклыгы, эшнең эчтəлегендə проблеманы аңлау дəрəҗəсе
(1-10 балл);
фикерлəүдə һəм аргументларда теоретик нигезлəмəлəр, нəтиҗəлəр һəм
фактик материал куллану (1-10 балл);
иҗади эш эчтəлегендə катнашучының үз позициясен чагылдыруы (1-10
балл).
Олимпиаданың II этабы өчен максималь билге – 30 балл.
4.4.3. III этапның йомгаклау биремнəре түбəндəгечə бəялəнə:
1 нче турның тест соравына һəр дөрес җавап өчен жюри 1 балл (тестта 25
сорау) куя. Тестны чишү өчен катнашучыга 25 минут вакыт бирелə;
2 нче тур соравына җавап (билетта 1 сорау) жюри җавапның төгəллеге һəм
тулылыгы өчен 1-10 балл куя (дөрес, аргументлы, норматив-хокукый
чыганакларга сылтамалары, мəсьəлəне ачуда тормыштан мисаллар китерелгəн)
куя. Билет Олимпиадада катнашучы тарафыннан «ябык» рəвештə тəкъдим
ителгəн билетлардан очраклы сайлап алу ысулы белəн мөстəкыйль сайлап алына.
Əзерлəнү өчен 5 минут вакыт бирелə.
Олимпиаданың III этабының 1 нче туры өчен максималь билге – 25 балл.
Олимпиаданың III этабының 2 нче туры өчен максималь билге – 10 балл.
4.5.
Шəхси беренчелектə Олимпиада җиңүчелəр, призерлар һəм
номинантлар 8-9 сыйныф укучылары һəм 10-11 сыйныф укучылары арасында
аерым-аерым билгелəнə. Шəхси беренчелек буенча Олимпиадада җиңүче дип иң
күп балл туплаган катнашучылар таныла.
4.6. Олимпиаданың III этабында җиңүче яки призер булмаган, əмма югары
нəтиҗəлəр күрсəткəн (3 дəрəҗə призерлар балларының 70 һəм аннан күбрəк
проценты) катнашучылар арасында номинантлар билгелəнə:
«Кулланучы белеме нигезлəрен өйрəнүдə ирешкəн казанышлары өчен»;
«Кулланучы белеме нигезлəрен өйрəнүдə ирешкəн уңышлары өчен»;
«Кулланучы белемен арттыруда ныклык һəм үҗəтлек өчен»;
«Кулланучы белемнəрен алуда активлык һəм максатчанлык өчен»;
«Җиңүгə һəм куллану законнарын өйрəнүгə омтылган өчен»;
«Кулланучыларның хокукларын яклау» темасы буенча укучылар өчен
Олимпиадада актив катнашкан өчен».
4.7. «Татар телендə кулланучыларның хокукларын өйрəнүдəге уңышлары
өчен» дигəн аерым номинация ярышларның этапларын татар телендə узарга
телəүче Олимпиадада катнашучылар өчен билгелəнə.
4.8. Шəхси ярышларның I һəм II этапларын уңышлы узган һəм
Олимпиаданың III йомгаклау этабына чыккан укучылар Олимпиаданың команда
ярышларында катнаша ала. Команда составында бер гомуми белем бирү
оешмасыннан биш укучы булырга тиеш. 2019 елның 25 октябренə кадəрге чорда
команда билгелəнгəн форма буенча (3 нче кушымта) катнашу өчен гариза
тапшыра.
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Олимпиаданың III этабына бер гомуми белем бирү оешмасыннан биштəн ким
катнашучы узса, команда формалашмый.
Команда беренчелегендə катнашу өчен заявкалар əлеге электрон почта
адресына җибəрелə: Zpp.Olimpiada@tatar.ru.
2019 елның 28 октябреннəн 8 ноябренə кадəрге чорда командалар ике гамəли
вəзгыяти биремне үтəү рəвешендə сынаулар уза.
Команда беренчелеге түбəндəгечə бəялəнə: җавапның төгəл, тулы булуы
(1-10 балл).
Команда беренчелеге өчен максималь билге – 20 балл.
Тупланган баллар саны тигез булганда, конкурс биремнəрен үтəүгə сарыф
ителгəн вакыт исəпкə алына.
Команда беренчелегенə ярышучылар өчен Олимпиадага йомгак ясау 2019
елның 20 ноябренə кадəр уздырылачак.
Команда ярышларында катнашу өчен төрле гомуми белем бирү
оешмаларыннан икедəн азрак команда формалашса, командалар ярышы барып
чыкмаган дип таныла.
4.9. Олимпиадага (шəхси һəм команда беренчелеге) нəтиҗəлəр ясау
Олимпиадада катнашкан жюри əгъзаларының балл билгелəренə нигезлəнеп
башкарыла һəм беркетмə белəн рəсмилəштерелə, аңа рəислек итүче, җаваплы
сəркатип һəм жюри əгъзалары кул куя. Баллар саны тигез булганда, рəислек итүче
затның тавышы хəл иткеч булып санала.
Олимпиада йомгаклары турында мəгълүмат Татарстан Республикасы Дəүлəт
алкоголь инспекциясенең www.tatzpp.ru сайтында 2019 елның 20 ноябренə кадəр
«Олимпиада» бүлегендə урнаштырыла.
4.10. Олимпиадада катнашучы Олимпиада нəтиҗəлəре белəн килешмəгəн
очракта, ул оештыру комитетына апелляция бирергə хокуклы. Апелляция килгəн
көнне оештыру комитеты аны жюри əгъзаларына җибəрə.
Апелляция https://www.tatzpp.ru сайтында Олимпиада йомгаклары басылып
чыкканнан соң өч эш көне эчендə ирекле формада язма рəвештə бирелə.
Жюри əгъзалары апелляциялəр килү вакыты узган көннəн соң дүрт эш көне
дəвамында аларны бергəлəп карый һəм алар турында фикер алыша. Карар ачык
тавыш бирү юлы белəн күпчелек тавыш туплау нигезендə кабул ителə һəм
ююриның катнашкан əгъзалары күпчелекне тəшкил иткəндə, легитимлы булып
таныла. Тавышлар тигез булган очракта, рəислек итүче затның тавышы хəл итүле
була. Жюриның җаваплы сəркатибе жюри карары нигезендə беркетмə
рəсмилəштерə. Беркетмəдə һəр жюри əгъзасының фикере һəм гомуми нəтиҗə
күрсəтелə:
апелляцияне канəгатьлəндермəү һəм бастырып чыгарылган нəтиҗəлəрне
саклау турында;
апелляцияне канəгатьлəндерү һəм игълан ителгəн нəтиҗəлəрне үзгəртү
турында.
Беркетмəгə рəислек итүче, җаваплы сəркатип һəм жюри əгъзалары кул куя.
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Жюри карары апелляцияне карау нəтиҗəлəре буенча ахыргы булып тора,
яңадан каралырга тиеш түгел һəм аңа суд тəртибендə шикаять белдерелергə
мөмкин.
V. ОЛИМПИАДАНЫ ОЕШТЫРУ КОМИТЕТЫ
5.1.
Олимпиада белəн гомуми җитəкчелек итү аны оештыру комитеты
тарафыннан башкарыла. Оештыру комитетының составы Татарстан Республикасы
Дəүлəт алкоголь инспекциясе, Татарстан Республикасы Мəгариф һəм фəн
министрлыгы, кулланучыларның хокукларын яклау буенча иҗтимагый
берлəшмəлəр, мəгариф учреждениелəренең педагогик хезмəткəрлəре, Татарстан
Республикасы территориясендə урнашкан югары белем бирү мəгариф оешмалары
укытучылары вəкиллəреннəн җиде кешелек составта формалаштырыла.
5.2.
Олимпиаданы оештыру комитеты:
Олимпиаданы уздыру регламентын билгели;
Олимпиаданы турыдан-туры уздыруны тəэмин итə;
Олимпиаданың методик комиссиясе һəм жюри составын формалаштыра;
Олимпиада йомгакларын анализлый, гомумилəштерə һəм раслый;
Олимпиадада катнашучыларның апелляциялəрен жюри əгъзаларына җибəрə;
Олимпиадада җиңүчелəрнең, призерларның һəм номинантларның исемлеген
раслый;
Олимпиада жюрие карарын беркетмə белəн рəсмилəштерə;
Олимпиадада җиңүчелəрне, призерларны һəм номинантларны бүлəкли.
5.3.
Олимпиаданың методик комиссиясе:
Олимпиада этаплары өчен бирем материалларын əзерли;
Олимпиаданың барлык этапларында башкарылган эшлəрне бəялəү
критерийларын һəм методикаларын эшли;
Олимпиаданың
оештыру
комитетына
олимпиаданы
оештыруны
камиллəштерү белəн бəйле мəсьəлəлəр буенча тəкъдимнəр кертə.
5.4.
Олимпиада жюрие:
Олимпиадада катнашучыларның олимпиада биремнəрен һəм башка төр
сынауларны үтəү нəтиҗəлəрен тикшерə һəм бəяли;
Олимпиадада җиңүче, призер һəм номинант кандидатураларын билгели;
Олимпиадада катнашучыларның апелляциялəрен карый һəм аларны карау
нəтиҗəлəре буенча карар кабул итə.
VI. КАТНАШУЧЫЛАРНЫ БҮЛƏКЛƏҮ
6.1. Шəхси беренчелектə Олимпиадада җиңүчелəр дипломнар һəм кыйммəтле
бүлəклəр белəн бүлəклəнə.
6.2. Олимпиадада команда ярышларында җиңүче диплом һəм кыйммəтле
бүлəк белəн бүлəклəнə.
6.3. Шəхси беренчелектə Олимпиада призерлары (1, 2, 3 дəрəҗə призерлар)
дипломнар һəм кыйммəтле бүлəклəр белəн бүлəклəнə.
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6.4. Олимпиада номинантлары грамоталар һəм кыйммəтле бүлəклəр белəн
бүлəклəнə.
6.5. III этапта катнашучылар оештыру комитетының рəхмəт хатлары һəм
кызыксындыру бүлəклəре белəн бүлəклəнə.
6.6. II этапка узган Олимпиадада катнашучыларга «Кулланучыларның
хокукларын яклау» темасы буенча электрон формада Сертификатлар бирелə.
6.7.
Кулланучыларның
хокукларын
яклау
буенча
республика
олимпиадасында актив катнашкан һəм кулланучылар белеме өлкəсендə укучылар
əзерлəүдə югары дəрəҗə күрсəткəн Татарстан Республикасы гомуми белем бирү
оешмалары педагоглары оештыру комитетының рəхмəт хатлары һəм
кызыксындыру бүлəклəре белəн бүлəклəнə.
6.8. Татарстан Республикасында кулланучылар мəгарифе системасын
үстерүгə иң зур өлеш керткəн гомуми белем бирү оешмасы диплом һəм бүлəк
белəн бүлəклəнə.
6.9. Җиңүчелəрне бүлəклəү Олимпиаданың III этабына йомгак ясаганнан соң
башкарыла.
VII. ФИНАНСЛАУ
7.1. Олимпиада уздыру чараларын финанслау Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2013 елның 16 октябрендəге 764 номерлы карары
белəн расланган «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җəмəгать
тəртибен тəэмин итү һəм җинаятьчелеккə каршы көрəш» дəүлəт программасында
каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исəбеннəн гамəлгə
ашырыла.
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«Кулланучыларның хокукларын яклау»
темасы буенча республика олимпиадасын
оештыру һəм уздыру турында нигезлəмəгə
1 нче кушымта

2019 елда гомуми белем бирү оешмалары укучылары арасында
«Кулланучыларның хокукларын яклау» темасына олимпиадада катнашу
өчен гариза (шəхси беренчелек)
Гомуми белем бирү оешмалары укучылары арасында «Кулланучыларның
хокукларын яклау» темасы буенча олимпиадада ирекле катнашу нияте турында
белдерəм.
Мəгълүмат кертү өчен зарури юллар
1. Олимпиадада катнашучының фамилиясе, исеме, атасының исеме (тулысынча):
______________________________________________________________________
2. Катнашучыны əзерлəгəн укытучының фамилиясе, исеме, атасының исеме
(тулысынча), фəнен күрсəтеп:
______________________________________________________________________
3. Язышу өчен фактик адрес:
______________________________________________________________________
4. Олимпиадада катнашучының элемтə телефоны:
______________________________
5. Олимпиадада катнашучының электрон почтасы адресы (Е-mail):
______________________________________________________________________
6. Гомуми белем бирү оешмасының исеме (уку йортының исеме һəм №):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Гомуми белем бирү оешмасының адресы:
______________________________________________________________________
8. Сыйныф: _____________
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«Кулланучыларның хокукларын
яклау» темасы буенча республика
олимпиадасын оештыру һəм уздыру
турында нигезлəмəгə 2 нче кушымта

Укучылар өчен мəгълүмат
Гомуми белем бирү программаларын үзлəштерүче гомуми белем бирү
оешмаларының 8-11 сыйныф укучылары Олимпиадада ирекле рəвештə катнаша
ала.
Теркəлү формасын тутыручы Олимпиадада катнашучы теркəлү
белешмəлəренең дөреслеге өчен җаваплы була. Теркəлү формасын дөрес
тутырмауга яки теркəлгəндə килеп чыккан техник проблемаларга бəйле дəгъвалар
Оештыру комитеты тарафыннан кабул ителми һəм каралмый. Дөрес булмаган
белешмəлəр бирелгəн очракта һəм гариза тапшырган катнашучы белəн элемтəгə
чыгу мөмкинлеге булмаган өчен Оештыру комитеты җаваплы түгел.
Белем алу сыйныфын дөрес күрсəтмəгəн Олимпиадада катнашучылар
Олимпиадада катнашучылар исемлегеннəн төшереп калдырыла.
Теркəлү вакытында һəр катнашучы үзенең электрон почта адресын
күрсəтергə тиеш. Бер электрон почта адресы буенча ике һəм аннан да күбрəк
катнашучы була алмый.
Һəр катнашучы бер генə тапкыр теркəлə ала. Яңадан теркəлү мөмкин түгел.
Мəҗбүри теркəлү юлларын рус телендə, хаталарсыз, дөрес язу кагыйдəлəрен
саклап тутырырга.
Барлык теркəлү мəгълүматлары кертелгəннəн соң, Сез күрсəтелгəн электрон
почта адресы буенча хат аласыз һəм хатта булган сылтама буенча теркəлүегезне
раслыйсыз. Əгəр хат озак килмəсə, Үзегезнең почта тартмаларыгызны игътибар
белəн тикшерегез.
Əгəр Сез теркəлгəн булсагыз, лəкин раслый торган хат алмасагыз, Үзегезнең
фамилиягезне, исемегезне һəм атагыз исемен һəм электрон почта адресын
күрсəтеп, Оештыру комитетына электрон хəбəр языгыз, теркəлүегезне без үзебез
расларбыз.
Олимпиаданы оештыру комитеты:
Телефон: (843) 277-94-99, 277-94-95 (дүшəмбедəн җомгага кадəр, 09.00-17.00
сəгатьлəрдə)
Рəсми сайт: https://www.tatzpp.ru/
Электрон почта: Zpp.Olimpiada@tatar.ru
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«Кулланучыларның хокукларын яклау»
темасы буенча республика
олимпиадасын оештыру һəм уздыру
турында нигезлəмəгə 3 нче кушымта

2019 елда гомуми белем бирү оешмалары укучылары арасында
(команда беренчелеге) «Кулланучыларның хокукларын яклау»
темасы буенча олимпиадада катнашу өчен гариза
Гомуми белем бирү оешмалары укучылары арасында «Кулланучыларның
хокукларын яклау» темасы буенча олимпиадада ирекле катнашу нияте турында
белдерəбез.
Мəгълүмат кертү өчен зарури юллар
1. Гомуми белем бирү оешмасының исеме (уку йортының исеме һəм №):
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Гомуми белем бирү оешмасының адресы:
______________________________________________________________________
3. Команда исеме:_______________________________________________
4. Команда əгъзаларының фамилиясе, исеме, атасының исеме (тулысынча),
сыйныфы:
1)_____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________
5. Команданы əзерлəгəн укытучының фамилиясе, исеме, атасының исеме
(тулысынча), фəнен күрсəтеп:
______________________________________________________________________
6. Укытучының элемтə телефоны:______________________________
7. Укытучының электрон почта адресы (Е-mail):
______________________________________________________________________

