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ПОСТАНОВЛЕНИЕ               КАРАР                                                      
 

 «18» сентябрь 2019 ел                                                                                       № 276 
 

Азнакай муниципаль районында 2019-2020 

уку елына вакытлыча чакырылыш психолог - 

медик-педагогик комиссия булдыру турында 

 

Мәктәптә белем алу, белем бирү программаларын үзләштерүдә адаптация 

кыенлыклары кичерүче балаларны дифференциацияләнгән укытуны тәэмин итү 

максатларында, Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының 

«Психологик-медик-педагогик комиссия турында Нигезләмәне раслау хакында» 

20.09.2013 ел, № 1082 боерыгын үтәү йӛзеннән, Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгының «ПМПК эшчәнлеге турында» 01.08.2013 ел 

№1044/13 хаты нигезендә, карар чыгара:  

1. Расларга: 

          - Азнакай муниципаль районында 2019-2020 уку елына психологик-медик-

педагогик комиссиянең эш тәртибен, № 1 кушымта нигезендә; 

        - Азнакай муниципаль районында 2019-2020 уку елына вакытлыча 

чакырылыш психологик-медик-педагогик комиссиясенең составын, № 2 

кушымта нигезендә. 

         2. Әлеге карарны түбәндәге «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып 

чыгарырга һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

         3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары Д.Р. Гыйләҗевка йӛкләргә. 

 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                  А.Х. Шәмсетдинов 
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                                                                                                     Азнакай муниципаль районы 

                           Башкарма комитеты карарына  

                           №2 кушымта 

                                                                                       «___» ________2019 № ______ 

 

Азнакай районында 2019-2020 нче уку елына вакытлыча чакырылыш  

психологик-медик-педагогик комиссия составы  

 
Комиссия рәисе: 

Рәүпова Алия Ягъфәр кызы                       Азнакай муниципаль районы «Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе начальнигы 

урынбасары» 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Кузнецова Рада Федоровна                           «Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» МКУ баш белгече 

Комиссия секретаре: 

Сәитова Эльвира Дамир 

кызы 

Азнакай муниципаль районы «Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» методисты 

Комиссия әгъзалары: 

Шмелева Анна 

Александровна                          

Солтанова Альбина Мӛнир 

кызы 

 

 

Васильева Лилия Рәшит 

кызы 

Азнакай ш. балалар сырхауханәсенең 

психоневрологы (килешү буенча) 

укытучы-дефектолог, «Азнакай сәламәтлек 

мӛмкинлекләре чикләнгән балалар ӛчен мәктәбе» 

ДБББОның укыту-тәрбия эшләре буенча директор 

урынбасары (килешү буенча) 

Азнакай шәһәре 21 нче «Сандугач» балалар бакчасы 

педагог-психологы 

Хәмиева Ләйлә Радик кызы Азнакай шәһәренең 14 нче номерлы «Чишмәкәй» 

балалар бакчасы логопеды 

Гыйльфанова Алсу Мӛсәвир 

кызы 

 

Шәйхетдинова Лилия 

Мобин кызы 

Газизуллин Ирек Канәгат 

улы 

Миннегалиева Әлфия 

Дамир кызы 

Габдуллина Гӛлназ Рәис 

кызы 

 

 

 

 

 

Нократкина Зӛлфия Гамил 

кызы 

«Сәламәтлек мӛмкинлекләре чикләнгән балалар ӛчен 

Азнакай мәктәбе» ДБББОның шәфкать туташы 

(килешү буенча) 

Азнакай ш. балалар сырхауханәсенең 

отоларингологы 

Азнакай ш. балалар сырхауханәсенең офтальмологы 

(килешү буенча) 

Азнакай ш. балалар сырхауханәсенең педиатры 

табибы (килешү буенча) 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Азнакай муниципаль районындагы «Ӛмет» халыкка 

социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге дәүләт 

автоном учреждениесенең гаиләгә һәм балаларга 

социаль ярдәм күрсәтү бүлекчәсе социаль педагогы 

(килешү буенча) 

Азнакай ш. балалар поликлиникасы неврологы 

(килешү буенча) 



 

 

 
                           Азнакай муниципаль районы 

                           Башкарма комитеты карарына  

                           №1 кушымта 

                                                                                         «___» ________2019ел  № ___ 

 

Азнакай муниципаль районында2019-2020 уку елына вакытлы чакырылыш 

психологик-медик-педагогик комиссиянең эш тәртибе  
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Әлеге тәртип психологик - медик-педагогик комиссиянең (алга таба - 

комиссия) эш тәртибен регламентлый. 

1.2. Комиссия үз эшчәнлегендә бала хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

яклау ӛлкәсендә халыкара актларга, «Россия Федерациясендә мәгариф турында» 

29.12.2012 ел, №273-Ф3 Федераль законга һәм башка федераль законнарга, Россия 

Федерациясе Хӛкүмәте карарларына, Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «психологик-медик-педагогик комиссия турында Нигезләмәне 

раслау турында» 20.09.2013 ел, № 1082 боерыгына, әлеге Тәртипкә таяна. 

1.3. Комиссия физик һәм (яки) психик үсештәге үзенчәлекләре һәм (яки) үз-

үзен тотышында тайпылышлары булган балаларны үз вакытында ачыклау, аларны 

комплекслы психологик - медик - педагогик тикшерү (алга таба-тикшерү) уздыру 

һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча аларга психологик - медицина-педагогик ярдәм 

күрсәтү һәм аларны укыту һәм тәрбияләүне оештыру буенча тәкъдимнәр әзерләү, 

шулай ук әлеге тәкъдимнәрне раслау, аныклау яки үзгәртү максатларында тӛзелә. 

1.4. Комиссия территориаль, вакытлыча чакырылыш булып тора. 

 

2. Комиссия эшчәнлеген оештыру 

 

2.1. Турыдан-туры комиссия белән җитәкчелек итүне комиссия рәисе башкара, 

аның вәкаләтләре булмаган чорда рәис урынбасарына йӛкләнә. 

2.2. Комиссия составына табибларны кертү «Азнакай РҮХ» ДАССОсы белән 

килешү буенча тормышка ашырыла. 

2.3. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» 

МКУ комиссияне балаларны тикшерү ӛчен кирәкле бина, җиһазлар, компьютер һәм 

оргтехника белән тәэмин итә. 

2.4. Юридик әһәмияткә ия документларга тапшыру ӛчен комиссия үзенең 

исеме язылган бланк формалаштыра. «Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе»муниципаль учреждениесе бланкларда бастырыла. 

2.5. Балаларны тикшерү Азнакай шәһәренең 7 нче урта мәктәбе бинасында -  

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе»МКУ 

каршындагы психологик-педагогик хезмәт кабинетында үткәрелә. 

Кирәк булган очракта балаларны тикшерү аларның яшәү һәм (яки) уку урыны 

буенча үткәрелергә мӛмкин. 

2.6. Баланы комиссиядә тикшерү процедурасы үз эченә ала:  

- баланы тикшерү; 

 - бәяләмә әзерләү; 

 - документларны бирү яки бирүдән баш тарту турында карар әзерләү; 

 - ата-аналарга (законлы вәкилләргә) консультацияләр бирү. 



 

 

2.7. Комиссия балаларның ата-аналарына (законлы вәкилләренә) «Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе»МКУ сайтында 

мәгълүмат урнаштыру юлы белән комиссиянең тӛп эшчәнлек юнәлешләре, урнашу 

урыны, эш тәртибе һәм графигы турында хәбәр итә. 

Комиссия гражданнарны, ата-аналарны (законлы вәкилләрне) кабул итү 

графигын тӛзи, бу хакта мәктәп һәм мәктәпкәчә учреждениеләр, ата-аналар яки 

аларны алыштыручы затларны гаризалар кергән саен хәбәр итә. 

2.8. Комиссия хокуклы: 

- башкарма хакимият органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, хокук 

саклау органнарыннан, оешмалардан һәм гражданнардан үз эшчәнлеген гамәлгә 

ашыру ӛчен кирәкле белешмәләрне соратып алырга; 

 - мәгариф оешмаларында, шулай ук гаиләдә (ата-аналар (законлы вәкилләр) 

ризалыгы белән) балаларны укыту һәм тәрбияләү ӛчен кирәкле шартлар тудыру 

буенча комиссия тәкъдимнәрен исәпкә алу мониторингын гамәлгә ашырырга); 

     - комиссия эшчәнлеген камилләштерү мәсьәләләре буенча «Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ тәкъдимнәрен кертү. 

2.9. Балаларны тикшерү тәртибе Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 

министрлыгының «психологик-медик - педагогик комиссия турындагы нигезләмәне 

раслау хакында»20.09.2013 ел, № 1082 боерыгы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

2.10. Комиссия түбәндәге документларны алып бара:  

- балаларны тикшерү ӛчен язылу журналы; 

 - тикшерү үткән балаларны исәпкә алу журналы; тикшерү узган бала картасы; 

 - тикшерү узган баланы тикшерү беркетмәсе (алга таба-беркетмә). 

2.11. Ата-аналарга (законлы вәкилләргә) тикшерү үткәрү датасы, вакыты, 

урыны һәм тәртибе, шулай ук аларның бала хокуклары һәм хокуклары турында 

хәбәр итү комиссия секретаре тарафыннан тикшерү үткәрү ӛчен документлар 

тапшырганнан соң 5 кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

2.12. Балаларны тикшерү комиссиянең һәр белгече тарафыннан бер үк вакытта 

индивидуаль яки берничә белгеч тарафыннан үткәрелә. Тикшерү үткәрүдә 

катнашучы комиссия белгечләренең составы, тикшерү процедурасы һәм 

дәвамлылыгы тикшерү максатларыннан чыгып, шулай ук балаларның яшь, 

психофизик һәм башка индивидуаль үзенчәлекләреннән чыгып билгеләнә. 

Комиссия карары белән ӛстәмә тикшерү кирәклеге турында ул икенче кӛнне 

үткәрелә. 

Кирәк булган очракта, комиссия баланы тикшерү уздыру ӛчен республика 

комиссиясенә җибәрә. 

2.13. Тикшерү нәтиҗәләре буенча һәр белгечнең фикерен исәпкә алып, 

комиссиянең коллегиаль бәяләмәсе тӛзелә. 

Бәяләмәдә баланың физик һәм (яки) психик үсештә һәм (яки) үз-үзен 

тотышында тайпылышлар булу яисә булмавы, яисә бала белем алу ӛчен махсус 

шартлар тудыру, махсус педагогик алымнар нигезендә үсеш һәм социаль адаптация 

бозылуга коррекция ясау кирәклеге турында нигезләнгән нәтиҗәләрне үз эченә ала. 

Бәяләмәдә баланың белем алу рәвешен, психологик - медик - педагогик ярдәм 

формаларын һәм ысулларын билгеләү, белем алу ӛчен махсус шартлар булдыру 

буенча тәкъдимнәр булырга тиеш. 

Тикшерү нәтиҗәләре буенча фикер алышу һәм комиссия бәяләмәсен чыгару 

балалар булмау белән башкарыла. 



 

 

2.14. Комиссия беркетмәсе һәм бәяләмәсе тикшерү үткәрелгән кӛнне 

рәсмиләштерелә, тикшерү үткәргән комиссия белгечләре һәм комиссия рәисе (аның 

вазыйфаларын башкаручы зат) тарафыннан имзалана һәм мӛһер белән таныклана. 

Кирәк булган очракта (диагнозны тӛгәлләштергәндә, ӛстәмә документларны 

соратып алганда) беркетмәне рәсмиләштерү һәм комиссия бәяләмәсен алу срогы 

озайтыла, ләкин тикшерү уздырылган кӛннән 5 эш кӛненнән дә артмый. 

Балаларның ата-аналары (законлы вәкилләре) белән килешү буенча, Комиссия 

бәяләмәсе күчермәсе һәм белгечләрнең аерым фикерләренең күчермәләре (булган 

очракта) аларга имза астына бирелә яки почта аша, тапшыру турында уведомление 

белән җибәрелә. 

Комиссиядә балаларны тикшерү, тикшерү нәтиҗәләре, шулай ук балаларны 

комиссиядә тикшерү белән бәйле башка мәгълүмат конфиденциаль булып тора. Бу 

мәгълүматны балаларның ата-аналарының (законлы вәкиленең) язмача 

ризалыгыннан башка ӛченче затларга бирү, Россия Федерациясе законнарында 

каралган очраклардан тыш, рӛхсәт ителми. 

2.15. Комиссия бәяләмәсе балаларның ата-аналары (законлы вәкилләре) ӛчен 

тәкъдим характерына ия. 

Балаларның ата-аналары (законлы вәкилләре) тарафыннан тәкъдим ителгән 

Комиссия бәяләмәсе «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе» муниципаль казна учреждениесен, Мәгариф ӛлкәсендә идарә 

итүне гамәлгә ашыручы гомуми белем бирү учреждениеләре һәм җирле үзидарә 

органнары, башка органнар һәм оешмалар тарафыннан балаларга белем бирү һәм 

тәрбия бирү ӛчен тиешле шартлар бәяләмәсендә оештыру ӛчен нигез булып тора. 

Комиссия бәяләмәсе, кул куелган кӛннән календарь ел эчендә, күрсәтелгән 

органнарга тапшыру ӛчен яраклы. 

  

 

 

 

 

 

 

 


