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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт белем бирү оешмалары хезмәт-

кәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары 

турында» 2018 ел, 31 май, 412 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  
 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турында» 2018 ел, 31 май, 412 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 ел, 31 октябрь, 965 нче; 2018 ел, 29 декабрь,               

1262 нче; 2019 ел, 6 май, 380 нче; 2019 ел, 11 июль, 565 нче; 2019 ел, 28 август,               

714 нче; 2019 ел, 2 ноябрь, 1008 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы мәктәпкәчә белем бирү 

оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәдә: 
III бүлекнең 3 нче пунктындагы 3.1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
«3.1. Өлкән тәрбиячеләргә, тәрбиячеләргә, музыка буенча җитәкчеләргә, 

укытучы-дефектологларга, укытучы-логопедларга, педагог-психологларга, кече 
тәрбиячеләргә, тәрбиячеләрнең мәктәпкәчә яшьтәге укучылар (тәрбияләнүчеләр) 
белән турыдан-туры эшләүче ярдәмчеләренә: 

гомуми үсеш юнәлешендәге төркемнәрдә (төрле яшьтәге төркемнәрне кертеп): 
ике айдан өч яшькә кадәр – 15 бала; 
өч яшьтән белем бирү мөнәсәбәтләре туктатылганга кадәр – 20 бала; 
гаилә белеме бирү формасындагы төркемнәрдә – 7 бала; 
өч яшькә кадәрге һәм өч яшьтән зуррак балалар өчен компенсацияләү 

юнәлешендәге төркемнәрдә шул ук эзлеклелектә: 
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сөйләмендә авыр тайпылышлары булган балалар өчен – 6 бала һәм 10 бала; 
сөйләмендә фонетик-фонематик тайпылышлары булган өч яшьтән зуррак 

балалар өчен – 12 бала; 
чукрак балалар өчен – яшь төркемнәренең икесе өчен дә 6 бала; 
начар ишетүче балалар өчен – 6 бала һәм 8 бала; 
сукыр балалар өчен – яшь төркемнәренең икесе өчен дә 6 бала; 
начар күрүче балалар, амблиопия, кылый күзле балалар өчен – 6 бала һәм                

10 бала; 
терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар өчен – 6 бала һәм 8 бала; 
психик үсешендә тоткарлык булган балалар өчен, акыл үсеше җиңел дәрәҗәдә 

артта калган балалар өчен – 6 бала һәм 10 бала; 
өч яшьтән зуррак акыл үсеше уртача, авыр дәрәҗәдә артта калган балалар 

өчен – 8 бала; 
аутистик спектрдагы бозыклыгы булган балалар өчен – яшь төркемнәренең 

икесе өчен дә 5 бала; 
авыр кимчелекләре (физик һәм (яки) психик үсешендә ике яки аннан да күбрәк 

кимчелекләре) булган балалар өчен – яшь төркемнәренең икесе өчен дә 5 бала; 
катнаш юнәлештәге төркемнәрдә: 
өч яшькә кадәрге – иң күбе 10 бала, шул исәптән сәламәтлекләренең 

мөмкинлекләре чикләнгән иң күбе 3 бала; 
өч яшьтән зуррак: 
иң күбе 10 бала, шул исәптән иң күбе 3 чукрак бала, яки сукыр бала, яки 

терәк-хәрәкәт аппараты бозылган бала, яки акыл үсеше уртача, авыр дәрәҗәдә артта 
калган бала, яки аутистик спектрда тайпылышлары булган бала, яки авыр дефектлы 
бала; 

иң күбе 15 бала, шул исәптән иң күбе 4 начар күрүче һәм (яки) амблиопия һәм 
(яисә) кылый күзле бала, яки начар ишетүче бала, яки сөйләмендә авыр бозылышлар 
булган бала, яки акыл үсеше җиңел дәрәҗәдә артта калган бала; 

иң күбе 17 бала, шул исәптән иң күбе 5 психик үсешендә тоткарлык булган                      
бала; 

өч яшькә кадәрге һәм өч яшьтән зуррак балалар өчен сәламәтләндерү 
юнәлешендәге төркемнәрдә: 

туберкулез интоксикациясе булган балалар өчен – шул ук эзлеклелектә 10 бала 
һәм 15 бала; 

еш авыручы балалар һәм махсус сәламәтләндерү чаралары комплексы кирәк 
булган башка категорияләрдәге балалар өчен – шул ук эзлеклелектә 10 бала һәм              
15 бала.»; 

3.2 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем 

бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 
нигезләмәнең V бүлегендәге 2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 
һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләр түбәндәге 
формула буенча исәпләнә: 

 

 
монда: 
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– сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 

һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләр күләме; 

A – сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 

һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләрнең даими 

өлеше 1 айга 300 сум тәшкил итә; 

– төркемнәр саны; 

 

 
 

монда: 

– төп гомуми белем бирүнең мәгариф программасын тормышка ашыручы 

оешмаларда сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 

һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләр күләме; 

– төп гомуми белем бирүнең мәгариф программасын тормышка ашыручы 

оешмаларда сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 

һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләрнең даими 

өлеше 1 айга 550 сум тәшкил итә; 

 – сыйныфлар саны; 

– төп гомуми белем бирүнең мәгариф программасын тормышка ашыручы 

оешмаларда сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 

һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләрнең 

алмашынучан өлеше 1 айга 80 сум тәшкил итә; 

– сыйныфта белем алучыларның саны. 

Төп гомуми белем бирүнең мәгариф программасын тормышка ашыручы 
оешмаларда сыйныф җитәкчесенең белем алучылар белән тәрбия эшләрен оештыру 
һәм яраштыру буенча функцияләрен гамәлгә ашыруган өчен түләүләр «Г.Тукай 
исемендәге Арча педагогика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү 
учреждениесе һәм «Минзәлә педагогика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем 
бирү учреждениесе өчен тәкъдим ителә.»; 

әлеге карар белән расланган Югары белем бирүнең мәгариф программаларын 
– бакалавриат программаларын, специалитет программаларын, магистратура 
программаларын тормышка ашыру буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыра 
торган югары белем бирүче дәүләт мәгариф оешмалары һәм Татарстан 
Республикасының өстәмә һөнәри белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт 
өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәнең 2.1 нче пунктындагы таблицаның 
«Өченче квалификация дәрәҗәсе» юлындагы 2 графада «II категорияле укыту-
методик эшләр буенча белгеч» сүзләрен «I категорияле укыту-методик эшләр 
буенча белгеч» сүзләренә алыштырырга. 

2. Бу карарның гамәле 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 
мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 
 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      А.В.Песошин 


