
 

 

Югары Ослан муниципаль районы 
 белем бирү оешмаларында укучыларга  
психологик-педагогик һәм социаль  
ярдәм күрсәтүне оештыру өчен  
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районының  
Психологик-педагогик хезмәтен  
оештыру турында 
 
 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2010-2015 елларга 
Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү «Киләчәк» республика сәламәтлек 
саклау системасының хәле һәм үсеш перспективасы стратегиясен раслау турында» 
2010 елның 30 декабрендәге №1174   Карарын үтәү йөзеннән» - Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 31 март, №203 карары белән 
расланган   «Муниципаль психологик-педагогик һәм медик-социаль үзәкләр булдыру 
буенча муниципаль берәмлекләрне конкурс нигезендә сайлап алу йомгаклары 
турында» 2014 ел, 15 май, 2808/14 боерыгы нигезендә, район психологик хезмәтен 
камилләштерү, гомуми белем бирү программаларын үзләштерүдә кыенлыклар 
кичерүче 18 яшькә кадәрге укучыларга психологик-педагогик һәм социаль ярдәм 
күрсәтү максатында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты карар чыгарды: 
 
   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы, Югары Ослан 
муниципаль районы, 422570, Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 34 йорт адресы 
буенча урнашкан МБОУ «Югары Ослан  урта гомуми белем бирү мәктәбе» структур 
бүлекчәсе буларак, гомуми белем бирү программаларын үзләштерүдә, үсешендә 
һәм социаль адаптациядә кыенлыклар кичерүче укучылар өчен психологик-педагогик 
хезмәт (алга таба – хезмәт) булдырырга. 
   2. Психологик-педагогик хезмәт турында Кушымта итеп бирелгән   Нигезләмәне 
расларга. 
   3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы МБОУ 
«ЮгарыОслан  урта гомуми белем бирү мәктәбе» директоры  И.В. Борисовага: 
- белем бирү учреждениесе Уставына тиешле үзгәрешләр кертергә, гамәлдәге 
законнар нигезендә теркәргә; 
- хезмәт җитәкчесе боерыгы белән билгеләргә; 
- хезмәт эшчәнлеген оештыру буенча кирәкле чаралар күрергә; 
- МБОУ «Югары Ослан урта гомуми белем бирү мәктәбе» әлеге учреждениенең 
хезмәт өчен түләү фондыннан 1 штат берәмлеген кыскарту хисабына штат 
расписаниесенә өстәмәләр кертергә:  
логопед-1; 
- хезмәт составына башка белем бирү учреждениеләреннән белгечләрне кертү: 
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педагог-психолог: 1 – МБОУ «Югары Ослан гимназиясе», 1 – МБОУ  « Югары Ослан  
урта гомуми белем бирү мәктәбе», 0,5 – МБОУ «Куралово    урта гомуми белем бирү 
мәктәбе », 0,25 – МБОУ  «Макыл    урта гомуми белем бирү мәктәбе», 0,25 – МБОУ 
«Яр буе Морквашы  урта гомуми белем бирү мәктәбе», 0,2 – МБОУ «Шилангы урта 
гомуми белем бирү мәктәбе»; 0,5 – МБДОУ «Югары Ослан балалар бакчасы 
«Салават күпере», 0,5 – МБДОУ «Югары Ослан балалар бакчасы «Каенкай», 0,5 – 
МБДОУ «Югары Ослан балалар бакчасы «Кояшкай»; 
социаль педагог: 0,5 – МБОУ «Югары Ослан  урта гомуми белем бирү мәктәбе; 
логопед: 0,5 – МБДОУ «Югары Ослан балалар бакчасы «Салават күпере», 0,5 – 
МБДОУ «Югары Ослан балалар бакчасы «Каенкай», 1 – МБДОУ «Югары Ослан 
балалар бакчасы «Кояшкай»; 
укытучы-дефектолог: 0,5 – МБОУ «Макыл  урта гомуми белем бирү мәктәбе». 
    4. Югары Ослан муниципаль районының финанс-бюджет палатасына Югары 
Ослан муниципаль районының белем бирү оешмаларында укучыларга психологик-
педагогик һәм социаль ярдәм күрсәтүне оештыру өчен психологик-педагогик хезмәт 
күрсәтүне финанслауны күз алдында тотарга. 
     5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Югары Ослан муниципаль районы психологик-педагогик хезмәтен 
оештыру турында» 2015 ел, 14 октябрь, №1554 карары үз көчен югалткан дип 
санарга. 
    6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы мәгариф бүлеге» МКУ Башлыгы В.В. Касимовка йөкләргә. 
 
 
 
Башкарма комитет Җитәкчесе                                                        В.С. Тимиряев 
 
 

 

 

Әзерләде һ1һәм бастырды: 
Ю.С. Лыкина 
5 нөсхәдә 
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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының  
Психологик-педагогик хезмәте турында  

Нигезләмә 
 

                                          1.Гомуми нигезләмәләр 
 

  1.1. Муниципаль психологик-педагогик хезмәт турында әлеге Нигезләмә мәгариф 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендә эшләнде һәм психологик-

педагогик хезмәт эшчәнлегенең (алга таба-хезмәт) төп бурычларын, составын, 

тәртибен һәм оештыру – методик нигезен билгели.  

  1.2. Муниципаль психологик-педагогик хезмәт Татарстан Республикасы Югары 

Ослан районы Югары Ослан урта белем бирү мәктәбе структурасына керә. 

  1.3. Хезмәт дигәндә барлык типтагы белем бирү учреждениеләрендә белем бирү 

һәм тәрбия процессының барлык субъектларына, төрле милек рәвешләренә һәм 

башка ведомстволарга, шулай ук Югары Ослан муниципаль районының балалар һәм 

яшүсмерләр өчен башка муниципаль бюджет учреждениеләренә нәтиҗәле 

психологик-педагогик һәм социаль ярдәм күрсәтүче төп структур элементларны 

берләштерүче оештыру системасы аңлашыла. 

  1.4. Хезмәт составына белем бирү процессында катнашучыларга педагогик, 

психологик ярдәм күрсәтүче психологлар, педагог-психологлар, социаль педагоглар, 

логопедлар, дефектологлар керә. Әлеге хезмәт Россия мәгарифен 

модернизацияләүнең өстенлекле максатлары һәм бурычлары кысаларында 

оештырылган, аларны хәл итү белем бирү процессында катнашучыларның 

барысына да комплекслы психологик-педагогик һәм социаль ярдәм системасын 

төзүне таләп итә. Хезмәт белем алу мөмкинлеген һәм сыйфатын тәэмин итүгә һәм 

инновацион процессларны куркынычсыз кертүгә ярдәм итә.  

  1.5. Хезмәт үз эшчәнлегендә куллана: 

балалар хокукларын яклау өлкәсендә халыкара актлар, Россия Федерациясе 

Конституциясе, БМО Конвенциясе, «Мәгариф турында», «Россия Федерациясендә 

бала хокукларының төп гарантияләре турында» федераль законнар, Россия 

Федерациясе Мәгариф министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мәгариф 

бүлеге» МКУ боерыклары һәм инструкцияләре, Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы «Югары Ослан урта гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУ 

Уставы һәм әлеге Нигезләмә белән кабул ителә. 



  1.6. Хезмәтнең төп эш принциплары булып тора: 

баланың мәнфәгатьләре приоритеты, ярдәм күрсәтүне оештыруда өзлексез һәм 

комплекслы якын килү, ярдәм һәм хезмәт күрсәтүнең тәкъдим итү характеры, 

алынган мәгълүматның конфиденциальлеген саклау (аны гамәлдәге закон 

кысаларында куллану). 

  1.7. Югары Ослан муниципаль районы МБОУ «Югары Ослан урта гомуми белем 
бирү мәктәбе» директоры боерыгы белән хезмәт итү тәртибе, үзгәртеп оештыру, 
ябу, шулай ук аның эшен контрольдә тоту билгеләнә. Оештыру-методик җитәкчелек 
хезмәт җитәкчесе тарафыннан башкарыла. 

 
2. Хезмәтнең максатлары, бурычлары 

  2.1. Максат: гомуми белем бирү программаларын үзләштерүдә, аларны үстерү һәм 

социаль адаптацияләүдә кыенлыклар кичерүче укучыларга психологик-педагогик 

һәм социаль ярдәм күрсәтүне оештыру. 

  2.2. Төп бурычлар:  

- белем бирү процессында катнашучыларның барысына да практик, социаль-

педагогик һәм оештыру-методик ярдәм күрсәтү;  

- белем бирү процессының социаль-психологик яктан тәэмин ителеше, мәгариф 

системасындагы инновацион процессларга, белем бирү тирәлегенең психологик 

характеристикасына һәм белем бирү процессында катнашучыларның психологик 

куркынычсызлыгына кагылышлы социаль-психологик ярдәм күрсәтү; 

- Югары Ослан муниципаль районы мәгариф системасының психологик-педагогик 
хезмәтләре эшчәнлеген координацияләү, фәнни-методик, оештыру-методик һәм 
мәгълүмати яктан тәэмин итү. 

 
3. Структура һәм идарә итү хезмәте 

  3.1. Хезмәтне үзенә йөкләнгән бурычларны үтәү өчен шәхси җаваплы җитәкче 

җитәкли. 

  3.2. Хезмәт җитәкчесе Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

«Югары Ослан урта гомуми белем бирү мәктәбе» МБОУ җитәкчесе боерыгы белән 

билгеләнә һәм вазыйфасыннан азат ителә. 

  3.3. Хезмәт җитәкчесе: хезмәт эшчәнлеге өчен тулы җаваплылык тота; хезмәт 

хезмәткәрләре арасында вазыйфаларны бүлә; хезмәт исеменнән эш итә, аны 

барлык учреждениеләрдә һәм оешмаларда тәкъдим итә; 

  3.4. Хезмәтнең үз структурасында бар: 

методик хезмәт; 

психологик-педагогик консультация; 

логопед хезмәте. 

 
                  4.  Хезмәткәрләрнең хокуклары һәм җаваплылыгы 
    4.1.  Хезмәт белгечләре бурычлы: 
балалар һәм аларның гаиләләре мәнфәгатьләренә генә буйсынып, үз 
эшчәнлекләрендә һөнәри, этик принципларга һәм әхлакый идеалларга таянып эш 
итәргә; 
мәсьәләләрне карарга һәм үз компетенциясе чикләрендә катгый карарлар кабул 
итәргә; 
 



    психология, дефектология, социаль педагогика, медицина өлкәсендәге яңа 
казанышларны белү, үсеш алучы, коррекция һәм профилактик эшне 
диагностикалауның заманча фәнни-нигезләнгән алымнарын кулланырга; 
барлык мәсьәләләрне хәл итүдә бала мәнфәгатьләреннән, аның тулы канлы 
үсешеннән генә чыгып эш итәргә; 
ППС ярдәм сорап мөрәҗәгать итүче балаларның һәм гаиләләрнең барлык законлы 
акчаларын теләсә кайсы һөнәри, иҗтимагый һәм дәүләт дәрәҗәсендә яклау; 
мәгариф оешмалары администрациясе һәм педагогик коллективлар белән тыгыз 
элемтәдә эшләргә; 
әгәр бу күрсәтмәләрне этик нормаларга, психологик фәнгә каршы килмәсә һәм 
аларны үтәү тиешле һөнәри белемнәре булу белән тәэмин ителгән булса, 
Администрация боерыкларын үтәргә. 
     
     4.2. Хезмәт хезмәткәрләре җаваплы: 
 
 намуска, абруена, балаларның һәм аларның гаиләләренең хокукларына һәм 
мәнфәгатьләренә зыян китерүче мәгълүматларны тараткан өчен; 
ППС хезмәте җитәкчесенең законлы күрсәтмәләрен һәм башка локаль норматив 
актларны, вазыйфаи бурычларны нигезле сәбәпләрсез үтәмәве яки тиешенчә 
үтәмәве; 
дәресләр уздыру вакытында балаларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен; 
үз компетенциясе кысаларында баланы тикшерү буенча нигезсез нәтиҗә чыгару, ул 
соңгысының физик һәм психик сәламәтлеген начарайтуга китерә; 
бала хокукларын һәм ирекләрен саклау; 
материалларны тикшергәндә алынган конфиденциальлек. 
 

 


