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Постановление Карар
№ Z M _  от « / Я » 2019 г.

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районында гаилэдэ белем бируне Ьэм узлегецнэн
белем алуны оештыру хакында Нигезлэмэне раслау турында

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елньщ 29 декабрендэге 273- 
ФЗ номерлы Федераль канун, Россия Федерациясе Мэгариф Ьэм фэн 
министрлыгыныц 2013 елныц 15 нче ноябрендэге «Гаилэдэ белем алуны оештыру 
турында» НТ-1139/08 санлы хаты, Татарстан Республикасы Мэгариф Ьэм фэн 
министрлыгыныц «Гаилэ формасында Ьэм узлегецнэн белем алуны оештыру 
турында» хаты, 2018 нче елныц 29 ноябрендэге РК-5/18 санлы коллегия карары 
нигезендэ, Россия Федерациясе гражданнарыныц гомуми белем алу формасын 
сайлап алуга хокукларын тээмин иту максатларында, Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. Гаилэдэ белем бируне Ьэм узлегецнэн белем алуны оештыру хакында 
Нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).

2. ТР Мамадыш муниципаль районы «Мамадыш шэЬэре еченче номерлы урта 
гомуми белем мэктэбе» муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесен гаилэдэ 
белем биру яки узлегеннэн белем алу момкин булган гражданнарны беркету 
учреждениесе итеп билгелэргэ.

3. Мамадыш муниципаль районы финанс-бюджет палатасына (Сергеев А. М) 
ж;ирле бюджет хисабынан арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен экстерн 
рэвештэ оештыруда катнашучы педагогик хезмэткэрлэргэ хезмэт хакы тулэуне 
оештырырга.

4. Тубэндэгелэрне расларга:
- Гаилэдэ белем биру яки узлегецнэн белем алу формасын сайлап алу турында 

хэбэрнамэ формасын (2 нче кушымта);
- гражданныц яисэ аныц ата-аналарыныц (законлы вэкиллэренец) белем биру 

оешмасына арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен экстерн уту очен кабул 
итугэ гаризалары (3 нче кушымта);

- экстернны кабул иту турында боерык формасы (4 нче кушымта);
- гомуми белем биру оешмасында арадаш аттестацияне узу турында 

белешмэлэр Ьэм гаилэдэ белем биру яки узлегецнэн белем алу рэвешендэ белем 
алучы балаларны исэпкэ алу кенэгэсе формасын (5 нче кушымта);
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- гаилэдэ белем биру яки узлегецнэн белем алу рэвешендэ белем алучы 
укучынын, арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен оештыру Ьэм уткэру 
турында шартнамэ (6 нчы кушымта);

- гаилэдэ белем биру яки узлегецнэн белем алу рэвешендэ белем алучы 
балаларны исэпкэ алу журналы (7 нче кушымта).

5. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында бастырып 
чыгарырга.

6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Башкарма комитет ж;итэкчесе 
урынбасары В.И. Никитинга йвклэргэ.

Житэкче вазифаларын башкаручы



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 

/Л . о З  2019 ел, /L Г З санлы карарына
1 нче кушымта

Г аилэдэ бел ем бируне Ьэм узлегецнэн бел ем алуны 
оештыру хакында Нигезлэмэ

I.Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Элеге Нигезлэмэ РФ Ьэм ТР Конституциясе, РФ Ьэм ТР Гаилэ кодексы, 

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елныц 29 июлендэге 273-ФЗ 
номерлы Федераль канун, “Мэгариф турында» 2013 елныц 22 июлендэге 68-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы, Россия Мэгариф Ьэм фэн 
министрлыгыныц 2013 елныц 15 ноябрендэге «Гаилэ формасында белем алуны 
оештыру турында» НТ -1139/08 санлы хаты, башка норматив хокукый актлар 
талэплэре нигезендэ эшлэнде.

1.2. «Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 29.12.2012 ел, № 273-ФЗ 
Федераль канун нигезендэ гомуми белем алу мемкин:

а) белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмаларда;
б) белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмалардан тыш (гаилэдэ белем 

биру Ьэм узлегецнэн белем биру рэвешлэрендэ).
1.3. Укучылар шэхесенен ихтыяждарын Ьэм мемкинлеклэрен исэпкэ алып, 

гомуми белем биру программалары гаилэдэ белем биру Ьэм узлегецнэн белем алу 
рэвешендэ узлэштерелэ ала. Гаилэдэ белем биру Ьэм узлегецнэн белем биру 
рэвешендэ белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмаларда арадаш Ьэм 
дэулэт йомгаклау аттестациясен алга таба узу хокукы белэн гамэлгэ ашырыла.

1.4. Гаилэдэ белем биру - ул башлангыч гомуми, топ гомуми, урта гомуми 
белем биру программаларын бала тарафыннан ата-аналары (законлы вэкиллэре) 
инициативасы буенча гаилэдэ узлэштеру формасы.

1.5. Узлегецнэн белем алу, белем биру формасы буларак, дэулэт 
аккредитациясен узган мэгариф оешмаларында алга таба аттестациялэнуче аерым 
фэннэр, сыйныфлар, урта гомуми белем курслары буенча гомуми белем биру 
программаларын мостэкыйль, тизлэтелгэн рэвештэ узлэштеруне куздэ тота.

1.6. Гаилэдэ белем биру яисэ узлегецнэн белем алу рэвешендэ белем алучы 
зат, узенец яки ата-анасыныц (законлы вэкиллэренец) карары буенча, укытуныц 
телэсэ кайсы этабында балигъ булмаган баланыц фикерен исэпкэ алып, аны законда 
каралган телэсэ кайсы башка формада дэвам итэргэ яки белем алу формаларын бергэ 
кушарга хокуклы.

1.7. Уз территориясендэ яшэуче Ьэм гомуми белем алу хокукына ия балалар 
исэбен «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц мэгариф булеге» МКУ (алга таба -  мэгариф булеге) алып бара

1.8. Мамадыш муниципаль районы территориясендэ балигъ булган бала яки 
балигъ булмаган баланыц ата-аналары (законлы вэкиллэре) гаилэдэ белем 
биру/узлегеннэн белем алу рэвешендэ гомуми белем алу формасын белдереп, 
муниципаль район мэгариф булегенэ хэбэрнамэ юллый. (2 кушымта нигезендэ).



1.9. Район мэгариф булеге гаилэдэ белем биру/узлегеннэн белем алу 
рзвешендэ гомуми белем алу формасын сайлап алган укучы турында мэгълуматны 
белем биру оешмаларында белем алырга тиешле Ьэм белем алмаучы балалар 
реестрына кертуне тээмин итэ. Гаилэдэ белем биру/узлегеннэн белем алу рзвешендэ 
гомуми белем алу формасын сайлаган, эмма белем биру оешмасына экстерн буларак 
кертелмэгэн укучылар бетенроссия мэктэп укучылары олимпиадасында, 
кургэзмэлэрдэ, смотрларда, физкультура Ьэм спорт чараларында гаризаи тэртиптэ 
катнашу хокукына ия. Бу очракта катнашу турында гариза муниципаль район 
мэгариф булегенэ бирелэ.

1.10. Район мэгариф булеге, элеге территориядэ яшэуче укучы белем алуныц 
гаилэдэ белем биру/узлегеннэн белем алу формасын сайлап алу турында хэбэр 
алганнан сон, белем алучы балигъ булган балага яки балигъ булмаган баланыц ата- 
анасына (законлы вэкиллэре) арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен утэргэ 
момкин булган районда урнашкан белем биру оешмалары турында хэбэр итэ.

1.11. Мэгариф булеге укучыларны арадаш аттестация Ьэм (яки) дэулэт 
йомгаклау аттестациясе узу очен белем биру оешмасына беркету турында мэгариф 
оешмасына (анда буш урыннар булганда) ж;иткерэ.

1.12. Балигъ булган бала яки балигъ булмаган баланыц ата-аналары (законлы 
вэкиллэре) гаилэдэ белем биру яки узлегеннэн белем алу формасын сайлап алуга 
бэйле рэвештэ мэгариф оешмасыннан чыгарылуы турындагы гариза белэн бер ук 
вакытта арадаш аттестация Ьэм (яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен узу турында 
гариза бирергэ хокуклы (3 санлы кушымта).

1.13. Гариза белэн бергэ тубэндэге документлар бирелэ:
- балигъ булган гражданныц шэхесен таныклаучы документ оригиналы;
- балигъ булмаган гражданныц ата-анасыныц (законлы вэкиленец) шэхесен 
таныклаучы документ оригиналы;
- бала туу турында таныклыкныц топ несхэсе, яисэ билгелэнгэн тэртиптэ расланган 

документ кучермэсе гариза бирученец туганлыгын раслаучы (яки укучыныц балигъ 
булмаган экстерн очен хокуклары законлы булуын раслаучы);
- шэхси эш (личное дедо) (мэгариф учреждениесендэ шэхси эш юк икэн, 

аттестация узу вакытында шэхси эш рэсмилэштерелэ),
- гомуми белем биру программаларын узлэштеруне раслаучы документлар (алар 
булганда) (башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем биру 
программаларын гамэлгэ ашыручы мэгариф учреждениесендэ белем алу турында 
белешмэ, белем биру учреждениесендэ арадаш аттестация турында белешмэ, топ 
гомуми белем турында документ).
1.14. Район мэгариф булеге, ата-аналарныц гомуми белем алу ©лешендэ бурычларын 
утэвен контрольдэ тоту максатыннан, балигъ булмаганнар белэн эшлэу 
комиссиясенэ тубэндэге очраклар турында хэбэр итэ:
- балигъ булмаган баланы яисэ ата-ананы (законлы вэкиллэрне) белем алуныц гаилэ 
формасын яисэ уз-узецне белем алу рэвешен сайлап алуга Ьэм балигъ булмаган 
баланы(законлы вэкиллэрне) балигъ булмаган баланы естэмэ Ьэм (яки) дэулэт 
йомгаклау аттестациясен узу очен белем биру оешмасына беркету турында 
белешмэлэр бирудэн баш тартуга бэйле рэвештэ мэгариф оешмасыннан кучеру;
- арадаш Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен вакытында узу очен экстерн 
килмэулэре.



1.16. Арадаш Ьэм (яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен узу ечен белем 
биру оешмасына кертелгэн затлар экстерн булып тора. Экстерннар укучылар булып 
тора Ьэм укучыларга бирелгэн барлык академик хокукларга ия. Экстерннар кирэк 
булган очракта социаль-педагогик Ьэм психологик ярдэм, тулэусез психологик- 
медик-педагогик коррекция алуга исэп тота ала.

1.17. Белем биру оешмасы арадаш Ьэм (яки) дэулэт йомгаклау 
аттестациясен узган вакытта бушлай файдалануга экстернга, белем биру оешмасы 
житэкчесе раслаган дэреслеклэр Ьэм уку эсбаплары исемлеге нигезендэ уку 
эсбаплары бирэ.

2. Укучыларга гаилэ белеме биру / узлегеннэн белем алу формасын 
сайлаганда белем биру менэсэбэтлэре

2.1. Балигъ булган бала яки балигъ булмаган баланыц ата-аналары (законлы 
вэкиллэре) гаилэдэ белем биру яки узлегеннэн белем алу формасын сайлап алуга 
бэйле рэвештэ мэгариф оешмасыннан чыгарылуы турындагы гариза яза. Элеге 
гариза нигезендэ белем биру оешмасы еч эш коне эчендэ укучыны кучеру турында 
курсэтмэ акт чыгара.

2.2. Белем биру оешмасы балигъ булмаган балага яисэ ата-анага (законлы 
вэкиллэренэ) балигъ булмаган баланыц шэхси эшен Ьэм агымдагы уку елында 
Укучыныц елгереше турында мэгълуматны уз эченэ алган документларны бирэ, ул 
мэгариф оешмасыныц моЬере Ьэм аныц житэкчесе имзасы белэн раслана.

2.3. Арадаш аттестация Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясе узу турында 
белем биру оешмасыныц боеру акты белем биру менэсэбэтлэре барлыкка килунец 
нигезе булып тора.

Гражданнарны арадаш Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен узу ечен кабул 
иту балигъ булмаган бала яки ата-ананыц (законлы вэкиллэренец) шэхси гаризасы 
буенча гамэлгэ ашырыла. Белем биру оешмасына гаризада курсэтелгэн вакытка 
экстернны кабул иту мэгариф оешмасыныц боеру акты (№4 кушымта) белэн 
документлар кабул ителгэннэн соц 7 эш кене эчендэ рэсмилэштерелэ. Белем биру 
оешмасыныц гаризасында Ьэм боеру актында курсэтелгэн вакыт тэмамланганнан 
соц, экстерн мэгариф оешмасыннан кучерелэ.

2.4. Арадаш аттестация уту турында гариза биру сроклары, шулай ук арадаш 
аттестацияне узу формалары белем биру оешмасы тарафыннан билгелэнэ.

Срогы гариза экстерном узу ечен дэулэт йомгаклау аттестациясе буенча белем 
биру программасы урта гомуми белем алмый, соцрак 1 февраль, буенча белем биру 
программасы теп гомуми белем биру тугел, бэлки соцрак, 1 нче мартта.

2.5. Укучыны белем биру оешмасына арадаш Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау 
аттестациясен узу ечен экстерном рэвештэ кабул иту гамэлдэге законнарда 
билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла. (Мэгариф Ьэм фэн министрлыгыныц 
«башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары 
буенча гражданнарны кабул иту тэртибен раслау турында»2014 ел, 22 гыйнвар, 32 
нче боерыгы).

2.6. Белем биру оешмасы гражданга буш урыннар булмаган очракта гына кабул 
итудэн баш тартырга мемкин. Балигъ булмаган бала яки балигъ булмаган баланыц 
ата-анасы (законлы вэкиллэре), мэгариф оешмасында урын булмаган очракта, аны 
башка гомуми белем биру оешмасына урнаштыру мэсьэлэсен хэл иту ечен турыдан- 
туры район мэгариф булегенэ мерэжэгать итэлэр.



2.7. Мэгариф оешмасында шэхси эше булмаган очракта арадаш Ьэм(яки) дэулэт 
йомгаклау аттестациясен узу вакытына шэхси эш рэсмилэштерелэ.

3. Экстерннарныц арадаш 11эм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен
оештыру Ьэм уткэру

3.1. Белем биру программасын узлегеннэн яисэ гаилэ белеме рэвешендэ 
узлэштеруче затлар белем биру эшчэнлеген тиешле дэулэт аккредитациясе булган 
белем биру программасы буенча гамэлгэ ашыручы оешмада экстерн арадаш 
йэм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен узарга хокуклы.

Топ гомуми яки урта гомуми белеме булмаган элеге затлар дэулэт 
аккредитациясе булган белем биру программасы буенча белем биру оешмасында 
экстерн арадаш йэм(яисэ) дэулэт йомгаклау аттестациясен бушлай утэргэ хокуклы.

3.2. Белем биру оешмасы тарафыннан арадаш аттестацияне оештыру Ьэм узу 
тэртибен регламентлаучы, шул исэптэн экстерннар тарафыннан тиешле локаль акт 
кабул ителергэ тиеш. Элеге локаль актта экстерн рэвештэ кабул иту турында гариза 
биру срокларын, экстернга арадаш аттестацияне уткэру срокларын, экстернга 
арадаш аттестацияне уткэру формаларын Ьэм тэртибен, шулай ук консультациялэр 
уткэргэндэ дистанцион белем биру технологиялэрен куллану мемкинлеген 
чагылдырырга кирэк.

Экстерн гаризасы буенча белем биру оешмасы арадаш аттестация уткэрунец 
аерым вакытын билгелэргэ, узлэштерелгэн белем биру программасы кысаларында 
тизлэтелгэн уку мемкинлеген куз алдында тотарга хокуклы.

Арадаш аттестацияне уткэру формалары Ьэм тэртибе белем биру оешмасыныц 
локаль акты белэн билгелэнэ, шулай ук Гаилэдэ белем биру Ьэм узлегеннэн белем 
алу рэвешендэ гомуми белем алучы укучыныц арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау 
аттестациясен оештыру Ьэм уткэру турында шартнамэ тезелэ (№7 кушымта);

3.3. Гаилэдэ белем биру/узлегеннэн белем алу формасындагы гомуми белем 
алганда белем биру оешмасы арадаш Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен 
оештыру Ьэм уткэру, шулай ук укучыныц тиешле академик хокукларын тээмин иту 
ечен дэ жаваплы.

Ата-аналар (законлы вэкиллэр) белем, кунекмэлэр Ьэм компетенциялэрне 
узлэштеру, эшчэнлек тэжрибэсен алу, сэлэтлэрне устеру, кендэлек тормышта белем 
алу тэжрибэсен алу Ьэм Укучыныц бетен гомере дэвамында белем алу мотивациясен 
формалаштыру буенча укучы эшчэнлеген максатчан оештыру ечен жаваплы.

Теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары буенча дэулэт 
йомгаклау аттестациясен узу мэжбурилеге белэн бэйле рэвештэ, экстернныц ата- 
аналары (законлы вэкиллэре) гамэлдэге законнар нигезендэ укучы ечен жаваплы.

3.4. Белем биру оешмасыныц аттестация уту тэртибен балигъ булган укучы яки 
балигъ булмаган баланыц ата-аналарыныц (законлы вэкиллэренец) фикерен исэпкэ 
алып, шул исэптэн уку материалын ейрэну темпыннан Ьэм эзлеклелегеннэн чыгып 
билгелэргэ кирэк.

3.5. Бер яки берничэ уку фэне, курс, белем биру программасы дисциплиналары 
(модульлэре) буенча арадаш аттестациянец канэгатьлэнмэслек нэтижэлэре яки 
белем биру оешмасыныц боеру акты белэн билгелэнгэн вакытта арадаш аттестация 
узмау, житди сэбэплэр булмаганда, академик бурыч дип таныла.



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 

и . °3 2019 ел, Z4J> санлы карарына 
2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ 
мэгариф булеге башлыгына

адрес:

Тел.___________________________________

Гаилэдэ белем биру яки узлегецнэн белем алу формасын сайлап алу турында
хэбэрнамэ

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 9.12.2012 ел, № 273-ФЗ Федераль 
законныц 5 булегенец 63 нче маддэсе талэплэре нигезендэ, курсэтелгэн Федераль 
законныц 17 ст. 1 Бэм 3, 44 ст. 3 пунктлары, 63 ст. 4 пунктлары нигезендэ, без,
_______________________________________,балигъ булмаган баланыц эти-энисе
(законлы вэкиллэре) буларак аныц ечен Гаилэ белеме формасындагы гомуми белем 
алу формасын сайлавыбыз турында хэбэр итэбез. Белем биру формасын Ьэм уку 
формасын сайлап алу турындагы карар баланыц фикерен исэпкэ алып кабул ителде.

Элеге хэбэрнамэне алу турында югарыда курсэтелгэн адрес буенча мица язма 
рэвештэ хэбэр итуегезне сорыйм.
Белем биру формасын Ьэм уку формасын сайлап алу турындагы карар баланыц 
фикерен исэпкэ алып кабул ителде.
Дата _____________

Эти-энинец имзасы (законлы вэкил) 

Баланыц имзасы (14 яшьтэн)______



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма 
комитеты ныц
/ 2 .  ° 3  2019 ел, Х Л З  санлы
карарына 
3 нче кушымта

Арадаш Ьэм/яки дэулэт йомгаклау аттестациясен экстерн белэн узу ©чен граждан 
яки аньщ ата-аналары (законлы вэкиллэре) мэгариф оешмасына керугэ гариза

формасы

(мэгариф оешмасы исеме)

(мэгариф оешмасы житэкчесенец фамилиясе Ьэм инициаллары)

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме тулысынча) 
Теркэлу урыны (адрес)

Законлы вэкил статусын раслый торган документ турында 
белешмэлэр ( № , серия, биру датасы, кем тарафыннан 
бирелгэн)_________________________________________________

Телефон/е-mail

ГАРИЗА

Минем улымны (кызымны)

(ФИА и. тулысынча)
__________  уку елы чорына/фэн (нэр) буенча тому ми бел ем алу чорына/арадаш Ьэм (яки)
дэулэт йомгаклау аттестациясен узу ечен/уку елы чорына(арадаш Ьэм (яки) дэулэт 
йомгаклау аттестациясен узу чорына) сайларга рехсэт итуегезне сорыйм. (кирэклесенэ сызарга) 
Мица/минем улыма ( кызыма) лаборатор Ьэм практик дэреслэргэ йерергэ рехсэт итуегезне
сорыйм: (нинди фэннэр буенча икэнен курсэтергэ)

мониторинг тикшеренулэрендэ катнашырга

((кирэклесенэ сызарга)

белем биру эшчэнлеген тормышка ашыру лицензиясе, дэулэт аккредитациясе турындагы
таныклык, _______________________________________________________________  Уставы,
белем биру программасы буенча мэгариф оештыру, уткэру Тэртибе арадаш аттестациялэу 
уткэру Тэртибе, дэулэт йомгаклау аттестациясен уздыру тэртибе Ьэм формалары 
турындагы Нигезлэмэ белэн таныштым.

Д ата__________________  И м за_________________

Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн тэртиптэ баланыц шэхси 
мэгълуматларын Ьэм минем шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ риза.

Д ата__________________  И м за_________________



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц
/ Л. ОЗ  2019 ел,Л У-З санлы 
карарына 
4 нче кушымта

БОЕРЫК

ft 20__ел __________________________________  №
(боерыкны тезу урыны)

Арадаш Бэм(яки) дэулэт йомгаклау 
аттестациясен узу ечен экстернны кабул иту турында

"Россия Федерациясендэ мэгариф турында" 2012 елныц 29 декабрендэге 273-ФЗ 
номерлы Федераль законниц 34 статьясындагы 3 елеше нигезендэ 
БОЕРЫК БИРЭМ:

1.20___елныц “___ ” __________алып 20 “___ ” __________ гомуми белем ал у
чорына арадаш Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен узу чорына

( экстернныц Ф,И,А.и.)
______________________________________________ )/предметлар буенча
________________ гомуми белем алу чорына/арадаш Ьэм(яки) дэулэт йомгаклау
аттестациясен узу чорына / /______________ел гы уку чорына кабул итэргэ.

2. Тубэндэге арадаш аттестация уткэру графигын расларга:
Предметлар Арадаш аттестация 

уткэру формасы
Арадаш аттестацияне 

уткэру сроклары

3. Тубэндэге консультациялэр уткэру буенча уку фэннэре графигын расларга:

Е1редметлар Консультация уткэру вакыты

1 консультация 2 консультация



4. Ж^итэкченец укыту-тэрбия эшлэре буенча урынбасары

(Урынбасарньщ Ф.И.А.и.)
педагогик хезмэткэрлэр тарафыннан консультациялэрне вакытында уткэруне Бэм 
арадаш аттестацияне уткэруне, уткэрелгэн консультациялэрне исэпкэ алу журналын 
алып баруны контрольдэ тотарга.

5. Укыту-тэрбия эшлэре буенча житэкченец
урынбасары______________

ОКитэкче урынбасарынын, исем-фамилиясе)
боерыкныц утэлешен контрольдэ тотуны йоклэргэ.

/Белем биру оешмасы житэкчесе



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ
/ Л .о Э  2019 ел, 2- л З  санлы 
карарына 
5 нче кушымта

АРАДАШ АТТЕСТАЦИЯ НЭТИДЭЛЭРЕ ТУРЫНДА БЕЛЕШМ0

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

(гомуми белем биру оешмасыныц исеме, адресы)
уку елында арадаш аттестация уздырылды

N п/п уку елында арадаш аттестация 
узырылды

Чирек, триместр, ярты еллык, модуль, сыйныф, 
фэннен тулы курсы

Билге

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

________________________________________________________________ класска.
(укучыныц Ф.И.А.и.) (укуны дэвам итэ, кучерелде)

Белем биру оешмасы щггэкчесе ___________/____________________

МП

II И Г.



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ
_________2019 ел,____ санлы
карарына 
6 нчы кушымта

ШАРТНАМ0
гаилэдэ белем биру яки узлегецнэн белем алу рэвешендэ белем алучы укучыныц 

арадаш Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен оештыру Ьэм уткэру турында

« ___» ______________ г.

«____________________________________________________________________________________________
», Муниципаль бюджет гомуми белем биру учреждениесе, алга таба Оешма, 
Устав нигезендэ эш итуче директор йезендэ, бер яктан Ьэм икенче яктан Белем 

алучыныц законлы вэкиле (ата-ана, опекун/попечитель), алга таба укучыныц 
вэкиле дип аталучы, «Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 29.12.2012 ел, № 
273-ФЗ Федераль законныц 17 статьясы нигезендэ, тубэндэгелэр турында килештелэр: 

Шартнамэнец предметы
1. Олеге килешунец предметы булып укучыныц арадаш Ьэм (яки) йомгаклау Дэулэт 
аттестациясен оештыру Ьэм уткэру тора.
2 . Якларныц хокуклары Ьэм бурычлары 

2.1.Оешма:
2.1.1. Стандартлаштырылган формада укучыга аттестацияне материаллар буенча
оештыра Ьэм уткэрэ : ___________________
Вакыт эчендэ___________________________________________________.
2.1.2. Укучыны икенче класска билгелэнгэн тэртиптэ арадаш Ьэм йомгаклау 
аттестациясе нэтижэлэре нигезендэ кучерэ.
2.1.3. Тиешле программаны вакытыннан алда узлэштеругэ бэйле рэвештэ, укучыны 
билгелэнгэн тэртиптэ аттестациялэуне тээмин итэ.
2.1.4. Мэгариф елкэсендэ гамэлдэге федераль Ьэм региональ норматив хокукый 
актлар нигезендэ дэулэт йомгаклау аттестациясен оештыра.
2.1.5. Дэулэт урнэгендэге документны (аттестат) укучы тарафыннан тиешле 
дэрэжэдэге гомуми белем биру федераль дэулэт белем биру стандартлары 
талэплэрен утэу шарты белэн, укучыга дэулэт урнэгендэге документ (аттестат) 
бирэ.
2.1.6. Район мэгариф булегенэ элеге килешу езелгэн очракта, яшэу урыны буенча 
белем алуны дэвам иту мэсьэлэсен карау турында хэбэр итэ.
2.2. Оешма хокуклы:
2.2.1. Укучыга арадаш аттестация уткэру тэртибен Ьэм вакытын билгелэргэ.
2.2.2. Укучыларныц арадаш Ьэм йомгаклау аттестациясенэ чакырылган 
педагогларныц катнашу момкинлеген билгелэу.
2.2.3. Йомгаклау аттестациясе турындагы Нигезлэмэ шартларын утэмэгэн очракта, 
тиешле белем турында дэулэт урнэгендэге документны бирудэн баш тарту
2.3. Вэкил бурычлы:
2.3.1. Гаилэдэ белем алучы укучыларныц арадаш аттестациялэрен уткэру 
расписаниесенэ туры килэ торган вакыт эчендэ гомуми белем биру программаларын 
укучыларга узлэштеруне тээмин итэргэ.



Балигъ булмаган экстернныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) Ьэм мэгариф 
оешмалары академик бурычларны бетеру ечен шартлар тудырырга Ьэм аны 
вакытында бетеруне контрольдэ тотарга бурычлы.

3.6. Академик бурычы булган экстерннар, тиешле уку фэне, курс, дисциплина 
(модуль) буенча белем биру оешмасы тарафыннан билгелэнгэн срокта, академик 
бурыч барлыкка килугэ бер ел эчендэ ике тапкыр арадаш аттестацияне узарга 
хокуклы. Курсэтелгэн чорда экстерн авыруы вакыты, академия ялында яки йоклелек 
Ьэм бала табу буенча отпускта булуы кертелми.

Арадаш аттестацияне икенче тапкыр уткэру ечен мэгариф оешмасы 
тарафыннан комиссия тезелэ.

3.7. Экстерннарны арадаш аттестациялэу нэтижэлэре беркетмэлэрдэ 
чагылдырыла.

3.8. Дэулэт йомгаклау аттестациясен узмаган яки дэулэт йомгаклау 
аттестациясендэ канэгатьлэнерлек булмаган нэтижэлэр алган экстерннар тиешле 
белем биру программалары буенча дэулэт йомгаклау аттестациясен уткэру 
тэртибендэ билгелэнгэн срокларда дэулэт йомгаклау аттестациясен узарга хокуклы.

Дэулэт йомгаклау аттестациясен узмаган яки дэулэт йомгаклау аттестациясендэ 
канэгатьлэнерлек булмаган нэтижэлэр алган затларга уку яки белем биру оешмасы 
мостэкыйль бил гели торган урнэк буенча уку чоры турында белешмэ бирелэ.

3.9. Арадаш аттестацияне узган Ьэм дэулэт йомгаклау аттестациясен узмаган 
экстерналарга № 6 кушымта нигезендэ арадаш аттестация турында белешмэ бирелэ.

3.10. Дэулэт йомгаклау аттестациясен узган экстернларга теп гомуми яки урта 
гомуми белем биру оешмасы тарафыннан дэулэт йомгаклау аттестациясе уткэрелгэн 
документ тапшырыла.

3.11. Башлангыч гомуми, топ гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары буенча билгелэнгэн вакыт эчендэ академик бурычларны бетермэгэн 
укучылар белем алуларын дэвам итэлэр.

4. Гаилэдэ белем биру/ узлегеннэн белем алу формасында белем алучы 
укучыларныц арадаш Ьэм (яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен оештыру Ьэм

уткэруне финанслар белэн тээмин иту

4.1. Гаилэдэ белем биру/ узлегеннэн белем алу формасында белем алучы 
укучыларныц арадаш Ьэм (яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен оештыру Ьэм 
уткэру белэн бэйле чыгымнар районныц муниципаль бюджет белем биру мэгариф 
оешмаларында каралган бюджет ассигнованиелэре исэбеннэн агымдагы финанслау 
кысаларында башкарыла.



2.3.2. Оешма тарафыннан билгелэнгэн срокта оешмага килуне тээмин иту, 
укучыларга аттестациягэ килмэу турында оешмага билгелэнгэн вакытка кадэр бер 
тэулектэн дэ соцга калмыйча хэбэр иту.
2.4. Вэкил аттестация нэтижэлэре белэн танышырга хокуклы.
3. Якларныц жаваплылыгы
3.1. Оешма Укучыныц арадаш Ьэм (яки) дэулэт йомгаклау аттестациясен уткэрунец 
сыйфаты ечен жаваплы.
3.2. Вэкил гомуми белем бирунец федераль дэулэт бел ем биру стандартлары 
кысаларында гомуми белем биру программаларын узлэштергэн ечен жаваплы.
4. Шартнамэнец гамэлдэ булу срогы
4.1. Олеге Шартнамэ яклар тарафыннан имзаланган мизгелдэн уз кеченэ керэ Ьэм 

 елга кадэр гамэлдэ була.
5. Шартнамэне взу тэртибе

5.1. Олеге шартнамэ езелэ:
5.1.1. Оешма беткэн очракта.
Олеге килешу буенча йеклэмэлэр оешманыц хокукый варисына кучми.
Вэкил хокукый дэвамчы белэн билгелэнгэн тэртиптэ яца килешу тези.
5.1.2. Вэкил гаризасы буенча гомуми белем алу рэвешен узгэрткэндэ.
5.1.3. Гомуми белем биру программалары укучыларын узлэштермэу арадаш Ьэм (яки) 

дэулэт йомгаклау аттестациясе нэтижэлэре белэн расланганда.
5.2. Олеге килешу берьяклы тэртиптэ езелэ:
5.2.1. Оешма тарафыннан элеге килешу буенча йеклэмэлэрне утэмэгэн яки тиешенчэ 
утэмэгэн очракта.
5.2.2. Оешма житэкчесе исеменэ гариза рэвешендэ рэсмилэштерелгэн вэкил аныц 
телэге буенча.
6. Заключительная часть
6.1. Олеге килешу якларныц Ьэркайсы ечен 2 несхэдэ тезелде. Ике несхэдэ дэ 
бертигез юридик кечкэ ия. Бер несхэ оешмада саклана, икенчесе-Вэкилдэ.

7. Якларныц реквизитлары Ьэм имзалары.
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