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Мамадыш муниципаль районы 
гомуми белем биру оешмаларында 
топ гомуми белем биру программалары буенча 
Ьэркем ечен мемкин булган Ьэм тулэусез 
мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, 
урта гомуми белем бируне оештыру турындагы 
Нигезлэмэне раслау хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ Федераль законный 15 статьясындагы 
1 елешенец 11 пунктын Ьэм «Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елныц 
29 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль законныц 9 статьясындагы 1 елешенец 
1 пунктын гамэлгэ ашыру максатларында Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль белем 
биру оешмаларында теп гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем ечен 
мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, урта 
гомуми белем бируне оештыру турындагы элеге карарга теркэлеп килуче 
Нигезлэмэне расларга.

2. . Элеге карарны 'Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталы нда» пзм 
Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында бастырып чыгарырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты жцтэкчесенец беренче урынбасары М.Р. Хужажаяовка 
йеклэргэ.
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Мамадыш муниципал!, районы 
Башкарма комитетытынын.
ОН ОХ УЛО.

Н Н санлы карарына 
1нче кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль белем биру 
оешмаларында теп гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем ечен мемкин 

булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми 
белем бируне оештыру турындагы Нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр.

1.1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль 
белем биру оешмаларында теп гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем 
ечен мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, 
урта гомуми белем бируне оештыру турындагы Нигезлэмэ (алга таба -  нигезлэмэ) 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 15 
статьясындагы 1 елешенен 11 пункты Ьэм «Россия Федерациясендэ мэгариф 
турында» 2012 елныц 29 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль законный 9 
статьясындагы 1 елешенец 1 пункты нигезендэ эшлэнгэн.

1.2. Нигезлэмэ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 
муниципаль белем биру оешмаларында (алга таба -  муниципаль белем биру 
оешмаларында) теп гомуми белем биру программалары буенча, шуд исэптэн 
сэламэтлек мемкинлеклэре чиклэнгэн укучылар ечен Ьэркем ечен мемкин булган 
Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем 
бируне оештыруны регламентный.

1.3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы жирле узидарэ 
органнарыныц (алга таба - жирле узидарэ органнары) теп гомуми белем: биру 
программалары буенча Ьэркем ечен мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, 
башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем бируне оештыру буенча 
эшчэнлеге Ьэр кешенец тиешле социаль -  икътисадый шартлар булдыруга 
конституциячел хокукын гамэлгэ ашыруга юнэлдерелгэн.

1.4. Теп гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем ечен мемкин булган 
Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем биру 
эшчэнлеген мэгариф турында Федераль закон, шулай ук мэгариф елкэсендэ 
менэсэбэтлэрне жайга сала торган нормаларны уз эченэ алган башка федераль 
законнар, Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы законнары Ьэм башка норматив хокукый актлары нигезендэ 
муниципаль белем биру оешмалары гамэлгэ ашыра.

II. Дирле узидарэ органнары вэкалэтлэре 
мэгариф елкэсендэ узидарэ органнары

2.1. Муниципаль белем биру оешмаларында балаларга кузэтчелек игу Ьэм 
карау, карап тоту ечен шартлар тудыру турында;



2.2. Муниципаль белем биру оешмаларын тезу, узгэртеп кору, бетеру 
(муниципаль районнарнын, ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан югары белем 
биру мэгариф оешмаларын булдырудан тыш), муниципаль белем биру 
оешмаларын гамэлгэ кую функциялэрен Ьэм вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру;

2.3. Муниципаль белем биру оешмаларынын биналарын йэм корылмаларын 
карап тотуны тээмин иту, алар янэшэсендэге территориялэрне тезеклэндеру;

2.4. Мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, топ гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исэпкэ алу;

2.5. Муниципаль белем биру оешмаларын муниципаль районныц конкрет 
территориялэренэ беркету.

2.6. «Россия Федерациясендэ мэгариф турында» Федераль законда башкача 
билгелэнмэгэн булса, муниципаль белем биру оешмаларын устеру программасын 
килештеру;

2.7. Муниципаль белем биру оешмаларында укучыларга социаль ярдэм 
чараларын билгелэу;

2.8. Укучыларны жирле бюджетларньщ бюджет ассигнованиелзре хисабына 
туклану белэн тээмин иту;

2.9. Психологик-педагогик, медицина Ьэм социаль ярдэм узэклэре булдыру;
2.10. Максатчан кабул иту турында шартнамэлэр Ьэм максатчан укыту турында 

шартнамэлэр тезу;
2.11. Ата-аналардан (законлы вэкиллэрдэн) алына торган тулэуне билгелэу, 

аныц кулэме, эгэр «РФдэ мэгариф турында» Федераль законда башкача каралмаган 
булса, интернат булган муниципаль мэгариф оешмаларында балаларны карап 
тоткан ечен, шулай ук озайтылган кен торкемнэрендэ балаларны тэрбиялэу Ьэм 
карап тору ечен. Курсэтелгэн тулэу кулэмен кимету яисэ аны ата-аналарнын аерым 
категориялэреннэн (законлы вэкиллэрдэн) алмау;

2.12. Атаклы сэлэтлэрен курсэткэн затлар ечен махсус акчалата булэклэулэр Ьэм 
курсэтелгэн затларны кызыксындыруныц бутэн чараларын билгелэу;

2.13. Муниципаль берэмлек территориясендэ урнашкан оешмаларнын белем 
биру эшчэнлеге сыйфатын бэйсез бэялэу уздыру буенча иждимагый советларны 
формалаштыру Ьэм алар турында нигезлэмэне раслау.

III. Оештыру буенча гомуми мэсьэлэлэр 
муниципаль белем биру оешмалары эшчэнлеге

3.1. Муниципаль белем биру оешмалары Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетынын (алга таба - Башкарма комитет) норматив хокукый актлары белэн 
расланган тэртиптэ тезелэ, узгэртеп корыла Ьэм бетерелэ.

3.2. Муниципаль мэгариф оешмаларын гамэлгэ куючы - Татарстан 
Республикасыныц «Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берзмлеге. 
Муниципаль белем биру оешмаларын гамэлгэ куючы функциялэрен Ьэм 
вэкалэтлэрен Башкарма комитет башкара.
Муниципаль белем биру оешмалары эшчэнлеген Башкарма комитетныц Мэгариф 
будете (алга таба - Мэгариф булеге) законнар, Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Уставы Ьэм ж;ирле узидарэ органнарыныц башка муниципаль 
хокукый актлары нигезендэ координацияли.



3.3. Муниципаль белем биру оешмаларыныц законда белем биру эшчэнлеген 
гамэлгэ ашыру ечен кирэкле, шулай ук уставларында каралган башка тер мелкэте 
булырга тиеш.

3.4. Оператив идарэ иту хокукында аларга беркетелгэн муниципаль белем биру 
оешмалары яисэ аларныц местэкыйль карамагындагы укыту, житештеру, социаль 
инфраструктура объектлары (биналары, тезелеше, корылмалары) 
хосусыйлаштырылырга тиеш туте л.

3.5. Гамэлгэ куючы муниципаль белем биру оешмаларыныц биналарын Ьэм 
корылмаларын карай тотуны, тезелеш нормаларыныц Ьэм кагыйдэлэренец, янгын 
куркынычсызлыгыныц гамэлдэге талэплэрен, санитария-гигиена талэплэрен 
утэуне исэпкэ алып, аларга якын-тирэ территориялэрне тезеклэндеруне тээмин итэ.

3.6. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендэ 
яшэуче барлык гражданнарныц хокукларын тээмин иту максатында гомуми белем 
алуга мэгариф булеге мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми 
белем биру программалары буенча укырга тиешле балаларны исэпкэ ала.

3.7. Муниципаль белем биру оешмасыныц компетенциясе, хокуклары, 
бурычлары Ьэм жаваплылыгы мэгариф турындагы Федераль закон, шулай ук 
башка федераль законнар, Россия Федерациясенец башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасыныц мэгариф елкэсендэге монэсэбэтлэрне жайга 
сала торган нормалары Ьэм законнарда каралган тэртиптэ раслана торган 
муниципаль белем биру оешмасы уставы нигезендэ билгелэнэ.

3.8. Муниципаль белем биру оешмасы бел эн идарэ иту, мэгариф турында 
Федераль законда билгелэнгэн узенчэлеклэрне исэпкэ алып, Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

3.9. Муниципаль белем биру оешмасы житэкчесе мэгариф, тэрбия эше Ьэм 
муниципаль белем биру оешмасыныц оештыру-хужалык эшчэнлеге бел эн 
житэкчелек иту ечен жаваплы.

3.10. Муниципаль мэгариф оешмаларында Россия Федерациясенец дэулэт 
телендэ белем алу, шулай ук белем биру системасы бирэ торган мемкинлеклзр 
чиклэрендэ белем биру Ьэм тэрбия биру телен сайлау гарантиялэнэ.
Тел, белем биру теллэре Россия Федерациясе законнары нигезендэ муниципаль 
мэгариф оешмасыныц локаль актлары белэн билгелэнэ.
Россия Федерациясе халыклары теллэре арасыннан туган телне, шул исэптэн туган 
тел, Татарстан Республикасы дэулэт теле буларак рус телен ирекле сайлау балигъ 
булмаган укучыларныц башлангыч гомуми Ьэм топ гомуми белем биру 
программаларына дэулэт аккредитациясе булган мэктэпкэчэ белем биру 
программалары буенча укырга кабул иткэндэ (кучергэндэ) ата-аналары (законлы 
вэкиллэре) гаризасы буенча гамэлгэ ашырыла.

3.11. Мэгариф булеге гражданнарныц «Россия Федерациясе гражданнары 
морэжэгатьлэрен карау тэртибе турында» 2006 елныц 02 маендагы 59-ФЗ номерлы 
Федераль законда Ьэм «Россия Федерациясе гражданнары морэжэгатьлэрен карау 
тэртибе турында» Федераль законда билгелэнгэн талэплэр нигезендэ Ьзркем ечен 
момкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ, башлангыч гомуми, топ гомуми, урта 
гомуми белем бируне оештыруны камиллэштеру Ьэм аныц сыйфатын арттыру 
мэсьэлэлэре буенча морэжэгатьлэрен карый.



IV. Муниципаль мэгариф оешмаларында теп гомуми белем биру программалары 
буенча Ьэркем ечен мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ белем биру

4.1. Мэктэпкэчэ белем биру гомуми белем дэрэжэсенец берсе булып тора.
4.2. Мэктэпкэчэ белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмаларда, шулай 

ук белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмалардан тыш, гаилэ белеме 
формасында алынырга момкин.
Белем бирунец терле рэвешлэрен Ьэм белем бирунец формаларын яраштыру рохсэт 
ителэ.

4.3. Дирле узидарэ органнары мэктэпкэчэ яшьтэге балаларныц Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендэ мэктэпкэчэ белем 
биру программаларын гамэлгэ ашыручы муниципаль мэгариф оешмаларында 
Ьэркем очен мемкин булган Ьэм тулэусез мэктэпкэчэ белем алуга хокукларын 
тээмин итэ: мэктэпкэчэ мэгариф оешмаларында Ьэм гомуми белем биру 
оешмаларында мэктэпкэчэ белем бирунец белем биру программаларын законнар 
нигезендэ гамэлгэ ашыру хокукына ия.

4.4. Мэктэпкэчэ белем биру программаларын гамэлгэ ашыручы муниципаль 
мэгариф оешмаларында мэктэпкэчэ белем алу ике айга житкэч башланырга 
мемкин.

4.5. Мэктэпкэчэ белем алу сроклары мэктэпкэчэ белем бирунец федераль 
дэулэт белем биру стандарты белэн билгелэнэ.

4.6. Мэктэпкэчэ белем бирунец эчтэлеге мэктэпкэчэ белем биру программасы 
белэн билгелэнэ. Мэктэпкэчэ белем биру программасыныц структурасы, кулэме, 
гамэлгэ ашыру шартлары Ьэм аны узлэштеру нэтижэлэре буенча талэплэр 
мэктэпкэчэ белем бирунец федераль дэулэт белем биру стандарты белэн билгелэнэ.

4.7. Мэктэпкэчэ белем биру программасы, мэктэпкэчэ белем бирунец федераль 
дэулэт белем биру стандартына туры китереп Ьэм мэктэпкэчэ белем бирунец 
тиешле урнэк программаларын исэпкэ алып, мэктэпкэчэ белем биру 
программаларын гамэлгэ ашыручы муниципаль белем биру оешмасы тарафыннан 
местэкыйль эшлэнэ Ьэм раслана.

4.8. Мэктэпкэчэ белем бирунец уку-укыту программаларын узлэштеру 
тэрбиячелэргэ аттестация уткэру Ьэм йомгаклау аттестациясе уздыру белэн бергэ 
алып барылмый.

4.9. Мэктэпкэчэ белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеге 
теркемнэрдэ башкарыла.
Торкемнэрнец терлэре (юнэлеше) законнар нигезендэ билгелэнэ.

4.10. Теркемнэргэ бер яшьтэге балалар да, терле яшьтэге (терле яшьтэге 
балалар ечен теркемнэр) балалар да керергэ мемкин.

4.11. Мэктэпкэчэ белем биру программаларын гамэлгэ ашыручы муниципаль 
белем биру оешмаларыныц эш режимы, балаларга мэктэпкэчэ белем биру 
программаларын гамэлгэ ашыручы муниципаль белем биру оешмасы (бит кенлек 
яки алты кенлек эш атнасы) тарафыннан элеге оешма уставы нигезендэ местэкыйль 
билгелэнэ.

4.12. Мэктэпкэчэ белем бируне карап тоту Ьэм мемкинлеклэре чиклэнгэн 
балаларны укыту Ьэм тэрбиялэуне оештыру шартлары жайлаштырылган белем 
биру программасы белэн, шулай ук инвалидны индивидуаль реабилитациялэу 
программасы нигезендэ билгелэнэ.



V. Муниципаль белем биру оешмаларында теп гомуми белем биру 
программалары буенча Ьэркем ечен мемкин булган Ьэм тулэусез башлангыч 

гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем бируне тээмин иту.

5.1. Башлангыч гомуми белем, теп гомуми белем,урта гомуми белем-мэжбури 
белем. Урта гомуми белем биру мэж;бурилеге тал эп л эре, эгэр тиешле белем элегрэк 
бирелмэгэн булса, унсигез яшь тулганчы, конкрет укучыга карата уз кочен саклап 
кала.

5.2. Гомуми белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмаларда, шулай ук 
оешмалардан тыш - гаилэ белеме Ьэм узлегецнэн белем алу рэвешендэ алыеырга 
мемкин.

5.3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендэ 
топ гомуми белем биру программалары буенча Ьэркем ечен мемкин булган Ьэм 
тулэусез башлангыч гомуми, теп гомуми, урта гомуми белем алуга гражданнарныц 
хокукларын гамэлгэ ашыру максатларында жирле узидарэ органнары тарафыннан 
тиешле типтагы муниципаль белем биру оешмалары челтэре - муниципаль гомуми 
белем биру оешмалары оештырыла.

5.4. Г омуми белем алу формасы Ьэм конкрет теп гомуми белем биру 
программасы буенча уку формасы балигъ булмаган баланыц ата-аналары (законл ы 
вэкиллэре) тарафыннан билгелэнэ. Ата-аналар (законлы вэкиллэр) балаларны 
гаилэ белеме формасында гомуми белем алу рэвешлэрен сайлаганда ата-аналар 
(законлы вэкиллэр) бу хакта мэгариф булеген сайлап алу турында хэбэр итэлэр.
Г аилэ белем биру Ьэм узлегецнэн белем алу рэвешендэ уку мэгариф 
оешмаларында, шул исэптэн муниципаль гомуми белем биру оешмаларында, алга 
таба дэулэт йомгаклау аттестациясен узу хокукы бел эн гамэлгэ ашырыла.
Г омуми белем биру программалары буенча укыту формалары, мэгариф турында 
Федераль законда башкасы билгелэнмэгэн булса, тиешле федераль дэулэт белем 
биру стандартлары белэн билгелэнэ.

5.5. Белем бирунец терле рэвешлэрен Ьэм белем бирунец формаларын 
яраштыру рехсэт ителэ.

5.6. Шэхси уку планы буенча укыту, шул исэптэн тизлэтелгэн укыту, 
узлэштерелэ торган гомуми белем биру программалары кысаларында муниципаль 
гомуми белем биру оешмасыныц локаль норматив актларында билгелэнгэн 
тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.
Индивидуаль уку планы нигезендэ белем алганда аныц дэвамлылыгы, конкрет 
укучыныц узенчэлеклэрен Ьэм белем биру ихтыяжларын исэпкэ алып, муниципаль 
гомуми белем биру оешмасы тарафыннан узгэртелергэ мемкин.

5.7. Башлангыч гомуми, топ гомуми Ьэм урта гомуми белем алу сроклары 
гомуми белем бирунец федераль дэулэт белем биру стандартлары белэн билгелэнэ.

5.8. Башлангыч гомуми, топ гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары белэн билгелэнэ.

5.9. Г омуми белем биру программаларын узлэштеру структурасына, кулэменэ, 
шартларына Ьэм нэтижрлэренэ карата талэп Федераль дэулэт белем биру 
стандартлары белэн билгелэнэ.



5.10. Гомуми белем биру программалары муниципаль гомуми белем биру 
оешмалары тарафыннан местэкыйль эшлэнэ Ьэм раслана.
Г омуми белем биру программаларына дэулэт аккредитациясе булган белем биру 

эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы муниципаль гомуми белем биру оешмалары 
курсэтелгэн белем биру программаларын федераль дэулэт белем биру 
стандартлары нигезендэ Ьэм тиешле урнэк теп белехМ биру программаларын исэпкэ 
алый эшлилэр.

5.11. Г омуми белем биру программасына уку планы, календарь уку графигы, 
уку предметлары, курслар, дисциплиналар (модульлэр), бэялэу Ьэм методик 
материаллар, шулай ук укучыларны, тэрбиялэнучелэрне тэрбиялэуне Ьэм укытуны 
тээмин итуче башка компонентлар (алга таба - укучылар) керэ.
Г омуми белем биру программасыныц укыту планы укучыларньщ укыту 
предметларын, курсларны, диспиплиналарны (модульлэрне), практикасын, уку 
эшчэнлегенец батика торлэрен Ьэм аларны арадаш аттестациялэу формаларын 
укыту чорлары буенча исемлекне, хезмэт сыйдырышлылыгын, эзлеклелеген Ьэм 
булуне бил гели.

5.12. Г омуми белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеген 
оештыру, аерым уку предметларын, предметам олкэлэрне тирэнтен ейрэнуне 
тээмин итэ торган белем алучыларныц белем алу ихтыяжларын Ьэм 
мзнфэгатьлэрен исэпкэ алый, эчтэлекне дифференциациялэугэ нигезлэнергэ 
момкин (профильле укыту)

5.13 .Гомуми белем биру программаларын гамэлгэ ашырганда терле белем биру 
технологиялэре, шул исэптэн дистанцион белем биру технологиялэре, электрон 
укыту кулланыла.

5.14. Г омуми белем биру программалары муниципаль гомуми белем биру 
оешмасы тарафыннан местэкыйль рэвештэ дэ, аларны гамэлгэ ашырунын челтэр 
формалары аша да гамэлгэ ашырыла.
Гомуми белем биру программаларын челтэрле рэвештэ гамэлгэ антыруны оештыру 
ечен, берничэ муниципаль белем биру оешмасы тарафыннан, шулай ук, усеш Ьэм 
социаль адаптация бозылуларын тезэтуне тээмин итуче программ ал ар, шул 
исэптэн, белем биру программасыныц торен, дэрэжэсен Ьэм (яки) юнэлешен 
билгели (мэгариф программасыныц билгеле б ер дэрэжэдэге, тер Ьэм юнэлештэге 
елеше), гомуми белем биру программаларын гамэлгэ ашырунын челтэр формасын 
кулланып гамэлгэ ашырыла.

5.15. Г омуми белем биру оешмасы тарафыннан гомуми белем биру 
программаларын гамэлгэ ашырганда гомуми белем биру программасы эчтэлеген 
бирунец Ьэм уку планнарын тезунец модульле принцибына нигезлэнгэн белем 
биру эшчэнлеген оештыру формасы кулланылырга мемкин.

5.16. Муниципаль гомуми белем биру оешмасы гомуми белем биру 
программаларын гамэлгэ ашыру ечен шартлар тудыра.

5.17. Г омуми белем биру программалары, шул исэптэн жайлаштырылган 
программатор буенча белем биру эшчэнлеге муниципаль белем биру оешмасы 
тарафыннан билгелэнэ торган уку дэреслэре расписаниесе нигезендэ оештырыла.

5.18. Белем биру оешмаларында уку елы 1 сентябрьдэн башлана Ьэм календарь 
уку графигы нигезендэ тэмамлана.



Г омуми белем биру программаларын узлэштеру барышында укучыларга 
каникуллар бирелэ. Каникуллар башлану Ьэм тэмамлау сроклары муниципаль 
гомуми белем биру оешмасы тарафыннан местэкыйль билгелэнэ.

5.19. Сыйныфларньщ тулылануы, компенсациялэуче укыту классларыннан 
тыш, 25 кешедэн артмаска тиеш.

5.20. Г омуми белем биру программасын, шул исэптэн уку предметынын, 
курсныц, гомуми белем биру программасынын, дисциплинасын (модулей) 
узлэштеру укучыларныц елгерешен Бэм арадаш аттестациялэуне агымдагы 
контрольдэ тота.
Укучыларныц ©лгереш Ьэм арадаш аттестациянец агымдагы контролен уздыру 
ешлыгы, тэртибе Ьэм формалары муниципаль гомуми белем биру оешмасы 
тарафыннан местэкыйль билгелэнэ.

5.21. Теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программаларын узлэштеру 
йомгаклау аттестациясе белэн тэмамлана.
Белем биру программасын гаилэ белеме яисэ узлегецнэн белем алу рэвешендэ 
узлэштерэ торган затлар йэ теп гомуми яисэ урта гомуми белем бирунец белем 
биру программасына дэулэт аккредитациясе булмаган белем алучылар теп гомуми 
Ьэм урта гомуми белем бирунец белем биру программаларына дэулэт 
аккредитациясе булган муниципаль гомуми белем биру оешмасында экстерн Ьэм 
дэулэт йомгаклау аттестациясен тулэусез узарга хокуклы. Курсэтелгэн аттестация 
уткэндэ экстерналар укучыларныц тиешле белем биру программасы буенча 
академик хокукларыннан файдалана.
Уку елыныц тиешле белем биру программасын тулысынча узлэштергэн укучылар 
килэсе класска кучэ.
Килэсе класска уку елы нэтижэлэре буенча бер яки берничэ уку фэне, курслар, 
дисциплиналар (модульлэр) буенча академик бурычлары булган яки житди 
сэбэплэр булмаган очракта арадаш аттестация узмаган укучылар шартлы рэвештэ 
кучерелергэ мемкин.
Белем биру оешмасы билгелэгэн срокларда академик бурычны бетеру ечен 
жаваплылык аларныц ата-аналарына (законлы вэкиллэренэ) йеклэнэ.
Г омуми белем биру программалары буенча муниципаль гомуми белем биру 
оешмасында укучылар, аны тезегэн вакыттан соц академик бурычын тиешле 
срокта бетермэгэннэн соц, аларныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) тарафыннан 
кабат укытуга калдырыла, психология-медицина-педагогика комиссиясе 
тэкъдимнэре нигезендэ жайлаштырылган гомуми белем биру программалары 
буенча укырга яисэ индивидуаль укыту планы буенча укырга кучерелэ.
Теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары буенча дэулэт йомгаклау 
аттестациясен уцышлы узган затларга теп гомуми яки урта гомуми белем 
турындагы аттестат бирелэ.
Йомгаклау аттестациясен унышлы узган затларга Мэгариф турында Ьэм (яки) 
квалификация турында документлар бирелэ, аларныц урнэклэре муниципаль 
гомуми белем биру оешмалары тарафыннан местэкыйль билгелэнэ.
Йомгаклау аттестациясен узмаган яки йомгаклау аттестациясенэ канзгатьлэнерлек 
булмаган нэтижэлэр алган затларга, шулай ук теп гомуми Ьэм урта гомуми белем 
биру программасыныц бер елешен узлэштергэн Ьэм (яки) муниципаль гомуми 
белем биру оешмасыннан кучерелгэн затларга муниципаль гомуми белем биру



оешмасы мостэкыйль билгели торган урнэк буенча уку яки уку чоры турында 
белешмэ бирелэ.
Теп гомуми белем биру программаларын узлэштергэн Ьэм дэулэт йомгаклау 
аттестациясеннэн канэгать булмаган нэтижэлэр алган укучылар, аларньщ ата- 
аналары (законлы вэкиллэре) телэге буенча, Россия Федерациясе Граждан 
кодексыньщ 21 Ьэм 27 статьялары нигезендэ эшкэ сэлэтле затлардан тыш, кабат 
у куга кал ал ар.

5.22. Гомуми белем эчтэлеге Ьэм сэламэтлек мемкинлеклэре чиклэнгэн 
укучыларны укытуны оештыру шартлары жайлаштырылган белем биру 
программасы белэн билгелэнэ, э инвалидларны индивидуаль реабилитациялэу 
программасы нигезендэ инвалидлар ечен.

5.23. Сэламэтлеклэре буенча мемкинлеклэре чиклэнгэн укучылар 
категориясеннэн чыгып, аларньщ саны 9 нчы теркемдэ) 15 кешедэн артмаска тиеш.

5.24. Башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем бирунец 
жайлаштырылган мэгариф программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыручы белем биру оешмаларында физик мемкинлеклэре чиклэнгэн укучылар 
©чен законнар нигезендэ белем алу ©чен махсус шартлар тудырыла.

5.25. Сэламэтлек мемкинлеклэре чиклэнгэн затлар тарафыннан сыйфатлы 
белем алу ечен муниципала гомуми белем биру оешмаларында сыйфатлы белем 
алу оештырыла:
- усеш Ьэм социаль адаптация, махсус педагогик алымнар Ьэм элеге затлар ечен 
аеруча туры килэ торган ысуллар Ьэм аралашу ысуллары нигезендэ иртэ коррекция 
ярдэме курсэту, усеш Ьэм социаль адаптация бозылуларын коррекциялэу ©чен 
кирэкле шартлар;
- билгеле бер дэрэжэдэ белем алуга Ьэм билгеле бер юнэлештэге белем алу га, 
шулай ук элеге затларныц социаль усешенэ, шул исэптэн сэламэтлеклэре буенча 
мемкинлеклэре чиклэнгэн затларга инклюзив белем бируне оештыруга ярдэм 
итуче шартлар.

5.26. Муниципаль гомуми белем биру оешмасында тубэндэгелэр рехсэт 
ителэ:
балаларга психик усешлэрендэ тоткарлыклар булган Ьэм аутистик спектры 
бозылган, интеллектуаль усеше психик усешнен тоткарлыгы белэн 
чагыштырырлык булган укучылар белэн бергэлэп укыту;
балалар ечен белем биру программалары буенча аутистик спектр тайпылышы 
булган, интеллектуаль усеше акыл артта калу белэн чагыштырырлык булган (бер 
сыйныфтан да артык булмаган бала) укучылар ©чен уртак укыту. 
интеллектуаль усеше психик усешнец тоткарлыгы белэн чагыштырырлык аутистик 
спектр бозылу белэн укучыларга белем биру оешмасында булуга жайлашу чорында 
(ярты елдан 1 елга кадэр) махсус озату оештырыла.

5.27. Балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм аларньщ хокукларын яклау буенча 
комиссия гомуми белем биру оешмасын топ гомуми белем алганга кадэр калдырып 
чыккан балигъ булмаган белем алучыныц ата-анасы (законлы вэкиллэре) Ьэм 
мэгариф булеге белэн бергэ бер айдан артмаган срок эчендэ аныц теп гомуми 
белемнец белем биру программасын узлэштеруне башка уку формасында дэвам 
итуе буенча Ьэм аныц ризалыгы белэн хезмэткэ урнаштыру чараларын 
курэ. Балигъ булмаган белем алучыныц ата-анасы (законлы вэкиллэре), балигъ 
булмаганнар эшлэре Ьэм аларньщ хокукларын яклау буенча комиссия Ьэм мэгариф



булеге килешенуе буенча унбиш яшькэ житкэн белем алучы гомуми белем биру 
оешмасын теп гомуми белем алганга кадэр калдырып чыга ала. Балигь 
булмаганнар эшлэре йэм аларныц хокукларын яклау буенча комиссия гомуми 
белем биру оешмасын топ гомуми белем алганга кадэр калдырып чыккан балигъ 
булмаган белем алучыныц ата-анасы (законлы вэкиллэре) Ьэм мэгариф олкэсендэ 
идарэне гамэлгэ ашыручы жцрле какими ят органны белэи бергэ б ер ай дан артмаган 
срок эчендэ аныц теп гомуми белемнец белем биру программасын узлэштеруне 
башка уку чтуе буенча аннну ^ т а ж т а  бетач. жеажжка
урнаштыру чараларын курэ.

5.28. Унбиш яшькэ житкэн, балигъ булмаган Ьэм теп гомуми белем алмаган 
белем алучыны дисциплинар жэза чарасы буларак куып чыгару турында карар 
аныц ата-аналарыныц (законлы вэкиллэренец) фикерен исэпкэ алып Ьэм балигъ 
булмаганнар эшлэре Ьэм аларныц хокукларын яклау буенча комиссия килешуе 
белэн кабул ителэ. Мэгариф булеге оешмадан куып чыгарылган балигъ булмаган 
белем алучынын ата-анасы (законлы вэкиллэре), бер ай вакыттан соцга 
калмыйча, балигъ булмаган белем алучыныц гомуми белем алуын тээмин итэ 
торган чаралар курэлэр.


