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Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районыныц башлангыч 
тому ми, теп тому ми Ьэм урта тому ми 
белем биру программалары буенча белем 
биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы 
муниципаль белем бируче бер оешмадан 
укучыларны тиешле дэрэжрдэге Ьэм 
юнэлештэге белем биру программалары 
буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыручы башка оешмаларга кучеру 
Тэртибен Ьэм шартларын раслау турында

«Россия Федерациясендэ мэгариф турында» 2012 елныц 29 декабрендэге 273- 
ФЗ номерлы Федераль законныц 34 статьясындагы 1 елешенец 15 пункты Ьэм 9 
елеше нигезендэ, Россия Федерациясе Мэгариф Ьэм фэн министрлыгьшьщ 
«Башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары 
буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы бер оешмадан укучыларны 
тиешле дэрэжрдэге мэгариф программалары буенча белем биру эшчэнлеген 
гамэлгэ ашыручы башка оешмаларга кучеру тэртибен Ьэм шартларын раслау 
турында» 2014 елныц 12 мартындагы 177 номерлы боерыгы нигезендэ Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 

к а р а р  б и р э :
1. Олеге карарга теркэлеп килуче Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районынын башлангыч гомуми, теп гомуми Ьэм урта гомуми белем 
биру программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы муниципаль 
белем бируче бер оешмадан укучыларны тиешле дэрэжрдэге Ьэм юнэлештэге 
белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы 
башка оешмаларга кучеру Тэртибен Ьэм шартларын расларга.

2.Олеге карарны Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрекдз 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц рэсми порталында» Ьэм 
Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында бастырып чыгарырга.
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3. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты щггэкчесенец беренче урынбасары М.Р. Хужажановка 
йеклэргэ.

ЖДтэкче И. М. Дэржеманов



Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитетытынын
0 4  С’Д. 20

санлы карарына 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц башлангыч гомуми, 
твп гомуми Ьэм урта гомуми белем биру программалары буенча белем биру 

эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы муниципаль белем бируче бер оешмадан 
укучыларны тиешле дэрэжэдэге Ьэм юнэлештэге белем биру программалары 
буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы башка оешмаларга кучеру

Тэртибе Ьэм шартлары

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Башлангыч гомуми, топ гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы муниципаль 
белем бируче бер оешмадан укучыларны тиешле дэрэжэдэге Ьэм юнэлештэге 
белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы 
башка оешмаларга кучеру Тэртибе Ьэм шартлары (алга таба -  Тэртип), 
укучыларны башлангыч гомуми, топ гомуми Ьэм урта гомуми белем биру 
программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмадан, 
тиешле дэрэжэдэге Ьэм юнэлештэге белем биру программалары буенча белем биру 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы башка оешмаларга (алга таба - кабул итуче оешма) 
кучеру процедурасына Ьэм шартларына карата гомуми талэплэрне тубэндэге 
очракларда билгели:

- балигълык яшенэ житкэн укучы яисэ балигъ булмаган укучыныц ата-анасы 
(законлы вэкиллэре) инициативасы буенча;

- башлангыч оешма эшчэнлеге туктатылган, белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыруга лицензияне (алга таба - лицензия) юкка чыгару, тиешле белем биру 
программасы буенча дэулэт аккредитациясеннэн мэхрум ителгэн яки тиешле 
белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясе гамэлдэ булу срогы 
чыккан очракта;

- лицензиянец гамэлдэ булуы туктатылган, дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ 
булуын тулысынча яки аерым белем биру дэрэжэлэренэ карата туктаткан 
очракта.

1.2. Башлангыч оешманы гамэлгэ куючы Ьэм (яки) башлангыч оешма белэн 
идарэ иту буенча ул вэкалэтле орган (алга таба - гамэлгэ куючы) балигълык 
яшенэ житкэн укучыларны аныц язма ризалыгы, шулай ук балигъ булмаган 
балаларны аларныц ата-аналары (законлы вэкиллэре) ризалыгы белэн кучер у не 
тээмин итэ.



1.3. Элеге Тэртипнец гамэлдэ булуы девиант (иждимагый куркыныч) 
тэртипле укучылар ечен махсус укыту-тэрбия биру оешмаларына йэм жинаять- 
башкарма системасыныц тезэту учреждениелэре каршындагы гомуми белем 
биру оешмаларына кагылмый.

1.4. Укучыларны кучеру уку елы чорына (вакытына) бэйле тугел.

II. Балигьлык яшенэ житкэн укучыны аныц инициативасы буенча 
яки балигъ булмаган баланы анын ата-анасы (законлы вэкиллэре) инициативасы

буенча кучеру

2.1. Балигьлык яшенэ щиткэн анын инициативасы буенча яки балигъ 
булмаган баланы анын ата-анасы (законлы вэкиллэре) инициативасы белэн 
кучеру очрагында:

кабул итуче оешманы сайлауны гамэлгэ ашыралар;

сайлап алынган оешмага буш урыннар булу -булмау турында copay белэн, шул 
исэптэн Интернет челтэреннэн файдаланып, мерэжэгать итэлэр;

сайланган оешмада буш урыннар булмаганда, муниципаль белем биру 
оешмалары арасыннан кабул итуче оешманы билгелэу ечен, тиешле муницичаль 
районныц, шэйэр округыныц мэгариф олкэсендэ жирле узидарэ органнарына 
мерэжэгать итэлэр;

кабул итуче оешмага кучеру белэн бэйле рэвештэ укучыны кучеру турында 
гариза белэн баштагы оешмага мерэжэгать итэлэр. Кучеру турында гари за 
Интернет челтэреннэн файдаланып, электрон документ рэвешендз дэ 
жибэрелергэ мемкин.

2.2. Балигьлык яшенэ житкэн яки балигъ булмаган баланыц ата-анасыныц 
(законлы вэкиллэренец) кабул итуче оешмага кучеру тэртибендэ кабул иту 
турындагы гаризасында тубэндэгелэр курсэтелэ:

а) Укучыныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме (булган очракта) ;

б) туу датасы;

в) сыйныф Ьэм укыту профиле (булган очракта);



г) кабул итуче оешманыц исеме. Башка жирлеккэ кучкэн очракта торак пункт, 
Россия Федерациясе субъекты гына курсэтелэ.

2.3. Балигълык яшенэ житкэн яки ата-анасыныц (законлы вэкиллэрнец) 
балигълык яшенэ житкэн кучеру тэртибендэ белем бируче оешмадан чыгару 
турындагы гаризасы нигезендэ баштагы оешма, курсэтелгэн тэртиптэ, кабул 
итуче оешмага б аланы кучеру тэртибендэ белем бируче оешмадан чыгару 
(кучеру) турында курсэтмэ акт чыгара.

2.4. Баштагы оешма балигълык яшенэ житкэн укучыга яисэ балигъ булмаган 
укучыныц ата-аналарына (законлы вэкиллэренэ) тубэндэге документларны 
тапшыра:

укучыньщ шэхси эше;

баштагы оешма меБере йэм анъщ житэкчесе (вэкалэтле зат) имзасы белэн 
расланган агымдагы уку елында укучыныц олгереше турында мэгьлумат булган 
документлар (агымдагы билгелэр Ьэм арадаш аттестация нэтижэлэре булган 
сыйныф журналыннан еземтэ).

2.5. Баштагы оешмадан кучеру белэн бэйле рэвештэ, укучыларны кабул итуче 
оешмага кучеру очен нигез буларак башка документларны талэп иту рехсэт 
ителми.

2.6. Элеге Тэртипнец 2.4 пунктында курсэтелгэн документлар балигълык 
яшенэ житкэн укучы яисэ балигъ булмаган укучы баланыц ата-анасыныц 
(законлы вэкиленец) укучыны баштагы оешмадан элеге оешмага кабул иту 
турындагы гариза белэн бергэ балигълык яшенэ житкэн баланыц яки балигъ 
булмаган баланыц ата-анасыныц (законлы вэкиленец) шэхесен таныклаучы 
документный оригиналын курсэтеп тапшырыла.

2.7. Укучыны кабул итуче оешмага кучеру тэртибендэ кабул итуче оешма 
житэкчесенец (вэкалэтле затныц) боеру акты белэн, элеге Тэртипнец 2.4 
пунктында курсэтелгэн документларны Ьэм гаризаны кабул иткэннэн сон, еч эш 
коне эчендэ, кабул иту йэм классны кучеру датасын курсэтеп, рэсмилэштерелэ.

2.8. Баштагы оешмадан кучерелгэн укучыны кабул иткэндэ кабул итуче 
оешма, кучеру тэртибендэ укучыны кабул иту турында курсэтмэ акт чыккан 
кеннэн соц, ике эш коне эчендэ, баштагы оешмага укучыны кабул итуче оешмага 
кучеру турында курсэтмэ актныц номеры йэм датасы турында язма рэвештэ хэбэр 
итэ.



III. Баштагы оешма эшчэнлеге туктатылган, лицензияне юкка чыгару, тиешле 
белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясеннэн мэхрум ителгэн яки 

тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясе гамэлдэ булу 
вакыты чыккан очракта; лицензия гамэллэре туктатылган очракта, дэулэт 

аккредитациясенец гамэлдэ булуын тулысынча яки аерым дэрэжэлзргэ карата 
туктатып торган очракта, укучыны кучеру.

3.1. Баштагы оешма эшчэнлеген туктату турында карар кабул иткэндэ, 
гамэлгэ куючыньщ тиешле курсэтмэ актында кабул итуче оешма (кабул итуче 
оешмалар исемлеге) курсэтелэ, аца элеге Тэртипнец 1.2 пункты нигезендэ кучеру 
турында кирэкле язма ризалык биргэн укучылар кучеру формасында кабул 
ителэчэк.

Баштагы оешма уз эшчэнлеге туктатылган очракта, балигълык яшенэ 
житкэн укучыларга, балигъ булмаган балаларныц ата-аналарына (законлы 
вэкиллэргэ) башлангыч оешма эшчэнлеген туктату турында гамэлгэ куючыньщ 
курсэтмэ акты басылып чыкканнан сон биш эш коне эчендэ язма рэвештэ хэбэр 
итэргэ, шулай ук курсэтелгэн хэбэрнамэне Интернет челтэрендэге узенец рэсми 
сайтында урнаштырырга тиеш. Баштагы оешма эшчэнлеген туктату турында 
карар кабул иткэндэ, гамэлгэ куючыньщ тиешле курсэтмэ актында кабул итуче 
оешма (кабул итуче оешмалар исемлеге) курсэтелэ, аца элеге Тэртипнец 1.2 
пункты нигезендэ кучерергэ кирэкле язма ризалык биргэн укучылар кабул 
ителэчэк. Элеге хэбэрнамэдэ элеге Тэртипнец 1.2 пунктында курсэтелгэн 
затларныц язма килешулэрен кабул итуче оешмага кучеругэ биру сроклары 
булырга тиеш.

3.2. Укучыларны кучеру зарурлыгы сэбэпле баштагы оешма гамэлгэ 
куючыга, балигъ булган балаларга яки балигъ булмаган балаларныц ата- 
аналарына (законлы вэкиллэренэ) язмача хэбэр итэргэ, шулай ук элеге 
хэбэрнамэне Интернет челтэрендэ узенец рэсми сайтында тубэндэге очракларда 
урнаштырырга бурычлы:

- белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга лицензия юкка чыгарылган 
очракта-суд карары законлы кеченэ кергэннэн соц биш эш коне эчендэ;

- лицензиянец гамэлдэ булу туктатылган очракта-лицензиялэр реестрына 
мэгариф елкэсендэ контроль Ьэм кузэтчелек функциялэрен гамэлгэ ашыручы 
федераль башкарма хакимият органы яки Россия Федерациясе субъектыныц 
мэгариф елкэсендэ тапшырылган вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы башкарма 
хакимият органы тарафыннан кабул ителгэн Мэгариф елкэсендэ лицензия



гамэлен туктатып тору турында карарда курсэтелгэн мэгълуматны уз эченэ алган 
белешмэлэр кертелгзннэн соц биш эш коне эчендэ.

- башлангыч дэулэт аккредитациясен тулысынча яисэ тиешле белем биру 
программасы буенча мэхрум ителгэн очракта, шулай ук дэулэт аккредитациясе 
булган белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ 
ашыручы оешмалар реестрына кертелгзннэн соц биш эш коне эчендз Дэулэт 
аккредитациясе гамэлен тулысынча яки мэгарифнец аерым дэрэжэлэренэ карата 
туктатып тору; мэгариф елкэсендэ контроль йэм кузэтчелек функциялэрен 
гамэлгэ ашыручы федераль башкарма хакимият органы яисэ Россия Федерациясе 
тарафыннан Мэгариф ©лкэсендэ тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыручы 
Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы (алга. таба- 
аккредитация органнары) турында мэгълумат, Дэулэт аккредитациясенец 
башлангыч оешмасын тулысынча яисэ тиешле белем биру программасы буенча 
мэхрум иту турында карар яисэ дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ булуын 
тулысынча яки аерым дэрэжэлэргэ карата туктатып тору турында белешмэлэр;

тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясе гамэлдэ буду 
срогы чыкканчы 105 кеннэн дэ кимрэк вакыт калса Ьэм башлангыч оешманын 
аккредитация органыннан тиешле белем биру программасы буенча дэулэт 
аккредитациясе турында гариза Ьэм аца кушып бирелэ торган документлар кабул 
иту турында хэбэрнамэсе булмаса - курсэтелгэн очрак килеп туган мизгелдэн 
биш эш коне эчендэ;

тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ булу 
срогы тэмамланган очракта, оешмалар реестрына кертелгэн вакыттан алып биш 
эш коне эчендэ аккредитация органы тиешле белем биру программасы буенча 
дэулэт аккредитациясеннэн баш тарткан очракта, дэулэт аккредитациясе булган 
белем биру программалары буенча белем биру эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы 
оешмалар реестрына кертелгэннэн сон, тиешле белем биру программасы буенча 
башлангыч оешманы дэулэт аккредитациялэвеннэн баш тарту турында 
аккредитация органы актын бастырып чыгару турында мэгълуматны уз эченэ 
алган белешмэлэр.

3.3. Гамэлгэ куючы, 3.1 пунктында курсэтелгэн очрактан тыш. кабул итуче 
оешмаларны сайлап алуны гамэлгэ ашыра;

башлангыч оешмадан алдан алынган мэгълумат, укучыларныц исемлек составы 
турында, алар узлэштерэ торган белем биру программаларын курсэтеп;



дэулэт аккредитациясе булган белем биру программалары буенча белем биру 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмалар реестрындагы белешмэлэр.

3.4. Гамэлгэ куючы тиешле белем биру программалары буенча белем биру 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы оешмаларныц, белем биру эшчэнлеген тиешле 
белем биру программалары буенча гамэлгэ ашыручы оешмаларныц алар 
тарафыннан сайланган реестрыннан аларда укучыларны кучеру мемкинлеге 
турында соратып ала.

Курсэтелгэн оешмаларныц житэкчелэре яисэ алар тарафыннан вэкалэт бирелгэн 
затлар тиешле гарызнамэ алган вакыттан алып ун эш коне эчендэ укучыларны 
кучеру мемкинлеге турында язма рэвештэ хэбэр итэргэ тиеш.

3.5. Башлангыч оешма укучыларны Ьэм аларныц ата-аналарын (законлы 
вэкиллэрен) гамэлгэ куючылардан тиешле белем биру программаларын гамэлгэ 
ашыручы оешмалар турында, шулай ук элеге Тэртипнец 1.2 пунктында 
курсэтелгэн затларныц язма килешулэрен кабул итуче оешмага кучеругэ биру 
сроклары турында мэгълумат житкерэ. Элеге мэгълумат аны алганнан соц ун эш 
коне эчендэ житкерелэ Ьэм уз эченэ: кабул итуче оешманыц (кабул итуче 
оешмаларныц) атамасын, оешма тарафыннан гамэлгэ ашырыла торгам белем 
биру программалары исемлеген, буш урыннар санын ала.

3.6. Элеге Тэртипнец 1.2 пунктында курсэтелгэн затларныц тиешле язма 
ризалыкларын алганнан соц, башлангыч оешма, мондый кучерунец нигезен 
курсэтеп (оешманыц эшчэнлеген туктату, лицензияне юкка чыгару, тиешле белем 
биру программасы буенча дэулэт аккредитациясен оештырудан мэхрум иту, 
тиешле белем биру программасы буенча дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ буду 
вакыты бету), укучыларны кабул итуче оешмага кучеру тэртибендэ кучеру 
турында курсэтмэ акт чыгара.

3.7. Тэкъдим ителэ торган оешмага кучерудэн баш тарткан очракта, балигъ 
булган бала яки балигъ булмаган баланын ата-анасы (законлы вэкиллэре) бу 
хакта язма гаризада курсэтэлэр.

3.8. Башлангыч оешма кабул итуче оешмага укучыларныц исемлек составын, 
уку планнары кучермэлэрен, элеге Тэртипнец 1.2 пунктында курсэтелгэн 
затларныц язма ризалыгы, укучыларныц шэхси эшлэрен тапшыра.

3.9. Тэкъдим ителгэн документлар нигезендэ кабул итуче оешма укучыларны 
башлангыч оешма эшчэнлеге туктатылу, лицензияне юкка чыгару, лицензиянец 
гамэлдэ булуын туктатып тору, тиешле белем биру программасы буенча дэулэт



аккредитациясенец башлангыч оештыруыннан мэхрум иту, дэулэт 
аккредитациясенец гамэлдэ булуын тулысынча яки белем бирунец аерым 
дэрэжэлэренэ карата туктатып тору, тиешле белем биру программасы буенча 
дэулэт аккредитациясенец гамэлдэ булу срогы тэмамлануга бэйле рэвештэ кабул 
итуче оешмага кучеру тэртибендэ кабул иту турында курсэтмэ актын чыгара.

Кабул иту турындагы боерык актында укучыны кучеру тэртибендэ, тэржемэчегэ 
кадэр, класс, укыту рэвешлэре булган башлангыч оешма курсэтелеп, кучеру 
турында язма бирелэ.

3.10. Кабул итуче оешмада тапшырылган шэхси эшлэр нигезендэ белем 
алучыларга яца шэхси эшлэр твзелэ, алар кучеру тэртибендэ кабул иту 
турындагы курсэтмэ актыннан еземтэне, элеге Тэртипнец 1.2 пунктында 
курсэтелгэн затларныц язма ризалыгын уз эченэ ала.


