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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы муниципаль белем биру 
оешмаларында башлангыч гомуми, теп гомуми, 
урта гомуми белем биру программалары 
буенча укырга кабул итуне оештыру турында

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елныц 29 декабрендэге 273- 
ФЗ номерлы Федераль законныц 9 статьясындагы 1 елешен, Россия Федерапияее 
Мэгариф Бэм фэн министрлыгыныц 22.01.2014 елньщ 22 гыйнварындагы 32 нче 
санлы боерыгын гамэлгэ ашыру максатларында Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 

к а р а р  б и р э :
1 .Элеге карарга теркэлеп килуче Татарстан Республикасы М амадыш 

муниципаль районы муниципаль белем биру оешмаларында башлангыч гомуми, 
топ гомуми, урта гомуми белем биру программалары буенча укырга кабул итуке 
оештыру Тэртибен расларга.

2.Элеге карарны Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц рэсми порталында» Ьзм 
Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында бастырып чыгарырга

3. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесенец беренче урынбасары М.Р. Хужажановка 
йеклэргэ.

Ждтэкче И.М. Дэржеманов

mailto:mamadysh.ikrayona@tatar.ru
http://www.mamadysh.tatarstan.ru


Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитетытыныц 
О Г О  л . 20_^сЬл, 

санлы карарына 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль белем 
биру оешмаларында башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем 

биру программалары буенча укырга кабул и туне оештыру
Тэртибе

1. Гражданнарны башлангыч гомуми, теп гомуми йэм урта гомуми белем 
биру программалары буенча укырга кабул иту тэртибе (алга таба - Тэртип) Россия 
Федерациясе граждаынарын башлангыч гомуми, теп гомуми йэм урта гомуми 
белем биру программалары буенча (гомуми белем биру оешмалары, гомуми белем 
биру программалары) белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмада кабул 
итуне регламентлый.

2. Гомуми белем биру программалары буенча конкрет гомуми белем биру 
оешмаларына кабул иту кагыйдэлэре (алга таба - кабул иту кагыйдэлэре) Мэгариф 
турында законнар белэн ж;айга салынмаган елешендэ, гомуми белем биру 
оешмалары тарафыннан местэкыйль билгелэнэ. Г ражданнарны гомуми белем биру 
оешмалары филиалында укыту очей кабул иту гомуми белем биру оешмаларына 
укырга кабул иту кагыйдэлэре нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

3. Муниципаль белем биру оешмаларына теп гомуми белем биру 
программалары буенча укырга кабул иту кагыйдэлэре тиешле дэрэжэдэ гомуми 
белем алу хокукына ия булган йэм элеге белем биру оешмасына беркетелгэн 
территориядэ яшэуче гражданнарны (алга таба - беркетелгэн территория) белем 
биру оешмасына кабул итуне тээмин итэргэ тиеш.

4. Муниципаль белем биру оешмасына бары тик "Россия Федерацияеендэ 
мэгариф турында" 2012. елныц 29 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль 
законный 67 статьясындагы 5 йэм 6 елешлэрендэ йэм 88 статьясында (Россия 
Федерациясе законнары ж;ыентыгы, 2012, № 53, № 7598; 2013, № 19, ст.2326; N 23, 
2878; N 27, ст. 3462; N 30, 4036; N 48, 6165) каралган очраклардан тыш, буш 
урыннар булмау сэбэпле генэ кабул итудэн баш тартырга момкин. Муниципаль 
мэгариф оешмасында урыннар булмаган очракта, баланыц ата-аналары (закоялы 
вэкиллэре) аны башка гомуми белем биру оешмасына урнаштыру мэсьэлэсен хэл 
иту очей туры дан-туры ж;ирле узидарэ органына морэжэгать итэлэр.

5. Топ гомуми белем биру программалары буенча укырга кабул иту, федераль 
бюджет, Россия Федерациясе субъектлары бюджетлары Ьэм ж;ирле бюджетлар 
акчалары исэбеннэн, "Россия Федерацияеендэ мэгариф турында" 2012 елнын 29 
декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары 
ж;ыелмасы) белэн башкасы каралмаган булса, йэркем ©чен момкин булгак теп 
гомуми белем биру программалары буенча уткэрелэ.

6. Аерым уку предметларын тирэнтен ойрэнуле яисэ профильле укыту ечен 
теп гомуми йэм урта гомуми белем алу ©чен муниципаль белем биру оешмаларына 
кабул иткэндэ индивидуаль сайлап алуны оештыру Россия Федерациясе субъекты



законнарында каралган очракларда Ьэм тэртиптэ рехсэт ителэ. Теп гомуми Ьэм 
урта гомуми белем биру программаларын гамэлгэ ашыручы мэгариф 
оешмаларында физик культура Ьэм спорт олкэсендэ ©стэмэ Ьенэри белем биру 
программалары белэн интеграциялзнгэн белем биру оешмаларында яисэ теп 
гомуми Ьэм урта гомуми белем биру уку-укыту программалары белэн 
интеграциялзнгэн урта Ьенэри белем биру уку йортлары сэнгать яисэ спортньщ 
аерым торе белэн шегыльлэнугэ сэлэтлэрне бэялэу нигезендэ, шулай ук элеге 
спорт торе белэн шегыльлэнугэ каршылыклар булмаганда гамэлгэ ашырыла.

7. Белем биру оешмасы укырга керучене Ьэм (яки) анын, ата-аналарын 
(законлы вэкиллэрен) узенец уставы, белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга 
лицензиясе, дэулэт аккредитациясе турында таныклык, белем биру эшчэнлеген 
оештыруны Ьэм гамэлгэ ашыруны регламентлаучы белем биру программалары Ьэм 
башка документлар, укучыларныц хокуклары Ьэм бурычлары белэн таныштырырга 
тиеш. Муниципаль белем биру оешмалары муниципаль район ж;ирле узидарэ 
органнарыныц белем биру оешмаларын агымдагы елныц 1 февраленнэн дэ соцга 
калмыйча муниципаль районныц конкрет территориялэренэ беркету турында 
боеру актын (алга таба - беркетелгэн территория турында курсэтмэ акт) 
урнаштыралар.

8. Балигъ булмаган балаларныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) баданыц 
фикерен исэпкэ алып, теп гомуми белем алу тэмамланганчы, шулай ук психологик- 
медик-педагогик комиссия тэкъдимнэрен (алар булганда) исэпкэ алып, белем алу 
рэвешлэрен Ьэм укыту рэвешлэрен, белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыру чы 
оешмалар, тел, мэгариф, факультатив Ьэм электрон уку предметларын, курслареы, 
белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешма тэкъдим иткэн исемлектзн 
дисциплинаны (модульлэрне) исэпкэ алып сайларга хокуклы.

9. Муниципаль гомуми белем биру оешмасы, гражданнарны беренче 
сыйныфка оешкан тестэ кабул иту максатында, мэгълумат стендында, "Интернет'' 
челтэрендэге рэсми сайтта, массакулэм мэгълумат чараларында (шул исэптэн 
электрон) тубэндэге мэгълуматны урнаштыра:

беркетелгэн территория турында курсэтмэ акты басылып чыкканнан сон 10 
календарь кеннэн дэ соцга" калмыйча беренче сыйныфлардагы урыннар саны 
турында;

беркетелгэн территориядэ яшэмэуче балаларны кабул иту ечен буш урыннар 
булу турында 1 июльдэн дэ соцга калмыйча.

10. Гражданнарны белем биру оешмасына кабул иту ата-ана (законлы взкил) 
шэхесен таныклаучы документный оригиналын, яисэ "Россия Федерациясендэ чит 
ил гражданнарыныц хокукый хэле турында" 2002 елныц 25 июлендэге 115-ФЗ 
номерлы Федераль законныц 10 статьясы нигезендэ чит ил гражданинынын, Ьэм 
гражданлыгы булмаган затныц шэхесен таныклаучы документный оригиналын 
курсэткэндэ, гамэлгэ ашырыла (Россия Федерациясе законнары жыелмаеьг 2002 
ел, № 30, 3032 ст.).

Гомуми белем биру оешмасы гомуми файдаланудагы мэгъл у маг- 
телекоммуникация челтэрлэреннэн файдаланып, курсэтелгэн гаризаны электрон 
документ формасында кабул итэ ала.

Баланыц эти- энисенец (законлы вэкиленец) гаризасында тубэндэге 
мэгьлуматлар курсэтелэ:



а) Баланын, фамилиясе, исеме, этисенен исеме (булган очракта);
б) баланыц туу датасы Ьэм туу урыны;
в) Баланыц эти- энисенец (законлы вэкиленец) фамилиясе, исеме, этисенец исеме 
(булган очракта);
г) Баланыц эти- энисенец (законлы вэкиленец), баланыц яшэу урыны адресы;
д) баланыц ата-аналарыныц (законлы вэкиллэренец) контакт телефоннары.
Гаризаныц якынча формасы гомуми белем биру оешмасыныц мэгълумат 
стендында Ьэм (яисэ) рэсми сайтында "Интернет" челтэрендэ урнаштырыла. 
Гомуми белем биру оешмаларына кабул иту ечен:

беркетелгэн территориядэ яшэуче балаларныц ата-аналары (законлы 
вэкиллэре) баланы беренче сыйныфка кабул иту очен естэмэ рэвештэ баланыц туу 
турында таныклыкныц оригиналын яки гариза бирученец туганлыгын раслаучы 
документ, беркетелгэн территориядэ яшэу урыны яки тору7 урыны буенча баланы 
теркэу турында таныклыкны яки беркетелгэн территориядэ яшэу урыны буенча яки 
тору урыны буенча баланы теркэу турында белешмэне уз эченэ алган документны 
курсэтэлэр;

бер гаилэдэ яшэуче Ьэм уртак яшэу урыны булган балалар мэктэпкэчэ белем 
Ьэм башлангыч гомуми белем бирунец теп гомуми белем биру программалары 
буенча бертуган Ьэм (яки) сецеллэре белем алган муниципаль белем биру 
оешмаларына естенлекле кабул иту хокукына ия;

беркетелгэн территориядэ яшэмэуче балаларныц ата-аналары (законлы 
вэкиллэре) естэмэ рэвештэ баланыц туу турында таныклыгын курсэтэлэр;

Чит ил гражданнары яисэ гражданлыгы булмаган затлар булган балаларныц 
ата-аналары (законлы вэкиллэре) естэмэ рэвештэ мерэжргать итучекец 
туганлыгын (яисэ бала хокукларын бирунец законлылыгын) раслаучы документ 
Ьэм мерэжргать итученец Россия Федерациясендэ булу хокукын раслый торган 
документ тапшыралар.

Чит ил гражданнары Ьэм гражданлыгы булмаган затлар барлык 
документларны рус телендэ яисэ билгелэнгэн тэртиптэ расланган рус теленэ 
тэржемэ белэн бергэ бирэлэр.

Документлар кабул' иткэндэ тапшырыла торган документларныц 
кучермэлэре гомуми белем биру оешмасында баланы укыту вакытында саклана.

11. Баланыц ата-аналары (законлы вэкиллэре) уз телэклэре белэн башка 
документлар тапшырырга хокуклы.

11.1. Башлангыч гомуми Ьэм теп гомуми белем бирунец дэулэт 
аккредитациясе булган белем биру программалары буенча укырга кабул ителгэндэ, 
Россия Федерациясе халыклары теллэре арасыннан туган телне, шул исэптэн туг ан 
тел буларак рус телен, Россия Федерациясе республикаларыныц дэулэт теллэрен 
сайлап алу ата-аналарныц (законлы вэкиллэрнец) гаризалары буенча гамэлгэ 
ашырыла.

12. Гомуми белем биру оешмаларына урта гомуми белем алу ечен кабул 
ителгэндэ билгелэнгэн урнэктэге теп гомуми белем турында аттестат бирелэ.

13. Балаларны кабул иту ечен нигез буларак башка документлар бируне талэп 
иту рехсэт ителми.

14. Белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга лицензия белэн баланыц ата- 
аналарын (законлы вэкиллэрен) таныштыру факты, гомуми белем биру 
оешмасыныц дэулэт аккредитациясе турында таныклык, гомуми белем биру



оешмасыныц уставы, белем биру программалары Ьэм белем биру эшчэнлеген 
оештыруны Ьэм гамэлгэ ашыруны регламентлаштыручы документлар белэн, 
укучыларныц хокуклары Ьэм бурычлары белэн танышу турындагы факт гаризада 
теркэлэ Ьэм баланьщ ата-анасыньщ (законлы вэкиллэренец) шэхси имзасы белэн 
таныклана.

Баланьщ шэхси мэгълуматларын Ьэм ата-анасыньщ (законлы вэкиллэренец) 
шэхси мэгълуматларын Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ 
эшкэртугэ ризалык баланьщ ата-анасыньщ (законлы вэкиллэренец) имзасы белэн 
теркэлэ.

15. Беркетелгэн территориядэ яшэуче гражданнар ечен гомуми белем биру 
оешмасыныц беренче сыйныфына гаризалар кабул иту 1 февральдэн дэ соцга 
калмыйча башлана Ьэм агымдагы елныц 30 июненнэн дэ соцга калмыйча 
тэмамлана.

Гомуми белем биру оешмасына гариза документлар кабул ителгэннзн соц 7 
эш коне дэвамында мэктэпнец курсэтмэ акты белэн рэсмилэштерелэ.

Беркетелгэн территориядэ яшэмэгэн балалар ечен беренче сыйныфка 
гаризалар кабул иту агымдагы елныц 1 июленнэн башлап буш урыннарны 
тутырганчы, агымдагы елныц 5 сентябреннэн дэ соцга калмыйча башлана.

Беркетелгэн территориядэ яшэуче барлык балаларны беренче сыйныфка 
кабул итуне тэмамлаган гомуми белем биру оешмалары беркетелгэн территориядэ 
яшэуче балаларны 1 июльдэн дэ иртэрэк кабул итэ.

16. Ата-аналарга (законлы вэкиллэргэ) уцайлы булсын ечен, гомуми белем 
биру оешмалары яшэу (тору) урыны буенча теркэлу адресына бэйле рэвештэ 
документларны кабул иту графигын билгелилэр.

17. Беркетелгэн территориядэ яшэмэгэн балаларны буш урыннарга кабул 
иткэндэ, Россия Федерациясе законнары Ьэм Россия Федерациясе субъектаарыныц 
норматив хокукый акт л ары нигезендэ гомуми белем биру оешмаларында беренче 
чиратта урын биру хокукына ия булган гражданнарныц балалары естенлекле 
хокукка ия.

18. Сэламэтлек мемкинлеклэре чиклэнгэн балалар теп гомуми белем биру 
программасы буенча укуга аларныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) ризалыгы 
белэн Ьэм психология-медицина-педагогика комиссиясе тэкъдимнэре нигезендэ 
генэ кабул ителэ.

19. Бал аларныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) биргэн документлар 
гаризалар кабул иту журналында теркэлэ. Б ал аларныц ата-аналарына (законлы 
вэкиллэренэ) гариза теркэлгэннэн соц, б аланы гомуми белем биру оешмасына 
кабул иту турында, тапшырылган документлар исемлеге хакында гаризаныц геркэу 
номеры турында мэгьлуматны уз эченэ алган документлар алу ечен расписка 
бирелэ. Расписка документлар кабул иту ечен ждваплы гомуми белем биру 
оешмасыныц вазыйфаи заты имзасы Ьэм гомуми белем биру оешмасыныц меЬере 
белэн таныклана.

20. Балаларны укырга кабул иту турында гомуми белем биру оешмасыныц 
укыту актлары аларны бастыру кенендэ гомуми белем биру оешмасыныц 
мэгълумат стендында урнаштырыла.

21. Гомуми белем биру оешмасына кергэн Ьэр бал ага шэхси эш ачыла, анда 
баланьщ барлык документлары беркетелэ.


