
 
 

 

2020-2022 елларга «Сәләтле балалар»  

муниципаль программасын раслау турында 

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 

273-ФЗ номерлы  Федераль законның 77 статьясы, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 179 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге  131 – ФЗ номерлы 

Федераль законның 15, 17, 53 статьялары, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020-2022 елларга «Сәләтле балалар» муниципаль программасын расларга. 

2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Башкарылуны тикшереп торуны Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр 

буенча урынбасары Г.Ф. Камалетдиновага йөкләргә. 
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1. Муниципаль программа паспорты 
 

Муниципаль программаның 
исеме 

2020-2022 елларга «Сәләтле балалар»  

Муниципаль программаның 
җаваплы башкаручысы 

«Югары Ослан муниципаль районы мәгариф бүлеге»  МКУ (алга 
таба-мәгариф бүлеге) 

Муниципаль программа 
чараларында катнашучылар 

Мәгариф бүлеге, мәгариф оешмалары 

Муниципаль программаның 
максаты 

Талантлы балаларны эзләү һәм аларга ярдәм итү буенча район 
системасының нәтиҗәле эшләве. 

Муниципаль программаның 
бурычлары 

- интеллектуаль, иҗади һәм спорт олимпиадаларын, 
смотрларны, конкурсларны һәм ярышларны әзерләү һәм уздыру 
системасын үстерү, талантлы балаларны яклау һәм 
җәмәгатьчелек тарафыннан тану; 
- балаларның интеллектуаль, техник, иҗади, спорт сәләтләрен 
һәм социаль активлыгын үстерү өчен мәгариф оешмаларында 
өстәмә белем бирү берләшмәләре челтәрен киңәйтү; 
- җитәкчеләрнең, укытучыларның, психологларның, өстәмә 
белем бирү педагогларының иң сәләтле һәм сәләтле 
укучыларны ачыклау, аларны карап тоту һәм методика буенча 
квалификациясен күтәрү, сәләтне һәм талантны үстерү, гомуми 
белем бирү оешмаларында сәләт һәм талантларны күрсәтү өчен 
шартлар тудыру;  
- сәләтле балаларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү буенча 
мәгариф оешмалары эшчәнлеген даими методик тәэмин итү;  
- балаларның талантларын һәм сәләтләрен, шул исәптән матди 
ярдәм чараларын гамәлгә ашыру аша да, үстерүне 
стимуллаштыру. 

Муниципаль программаны 
тормышка ашыру сроклары 

2020-2022 еллар 

Муниципаль программаның 
максатчан күрсәткечләре 

 
 
 
 
 
 
 
 

- мәктәп укучыларының гомуми саныннан иҗат 
коллективларында шөгыльләнүче укучылар өлеше; 
- мәктәп укучыларының гомуми саныннан талантлы балаларны 
ачыклау һәм аларга ярдәм итү буенча муниципаль һәм 
республика чараларында катнашучы укучылар өлеше; 
- муниципаль һәм республика укучылар үзидарәсе органнары 
эшендә катнашучы мәктәп укучыларының гомуми саныннан 
булган социаль әһәмиятле проектларны эшләүдә һәм тормышка 
ашыруда катнашучы укучылар өлеше; 
  - белем бирү оешмалары җитәкчеләренең һәм педагогик 
хезмәткәрләренең гомуми саныннан квалификация күтәрү 
курсларын үткән җитәкчеләр һәм педагогик хезмәткәрләрнең 
өлеше.    



Муниципаль программаны 
ресурслар белән тәэмин итү 

 
 
 
 
 
 

2020 елдан 2022 елга кадәр программаны гамәлгә ашыру өчен 
кирәкле финанс чараларының гомуми күләме 900,0 мең сум 
тәшкил итә, шул исәптән еллар буенча: 
2020 ел - 300,0 мең сум; 
2021 ел-300,0 мең сум; 
2022 ел-300,0 мең сум. 
Финанслау күләме чираттагы финанс елына бюджетны 
раслаганда үзгәрергә мөмкин. 

Муниципаль программаны 
гамәлгә ашыруның көтелә 
торган соңгы нәтиҗәләре 

– иҗади сәнгать коллективларында укучыларның гомуми 
саныннан-2019 елда 40% тан 2022 елда 45 % ка кадәр арту ;  
– мәктәп укучыларының гомуми саныннан талантлы балаларны 
ачыклау һәм аларга ярдәм итү буенча муниципаль һәм 
республика чараларында катнашучы укучылар өлешен 2019 
елда 30% тан 2022 елда 35% ка кадәр арттыру; 
- муниципаль һәм республика укучылар үзидарәсе органнары 
эшендә катнашучы укучыларның 2019 елда мәктәп 
укучыларының гомуми саныннан 20% тан 2022 елда 23% ка 
кадәр социаль әһәмиятле проектларны эшләүдә һәм тормышка 
ашыруда катнашучы укучылар өлешен арттыру;   
- мәгариф оешмалары җитәкчеләренең һәм педагогик 
хезмәткәрләренең гомуми саныннан квалификация күтәрү 
курсларын үткән мәгариф оешмалары җитәкчеләре һәм 
педагогик хезмәткәрләре өлешен 2019 елда 10% тан 2022 елда 
15 % ка кадәр арттыру ;  

 
 

2. Муниципаль программа хәл итүгә юнәлдерелгән проблеманың 
характеристикасы 

 
Хәзерге вакытта дәүләт сәясәтенең төп бурычларына шәхеснең интеллектуаль 

потенциалын нәтиҗәле файдалану кертелгән. Хәзерге җәмгыятьнең үсеш темпы 
дәүләт мәгариф системасы алдында яңа бурычлар куя. Хәзерге Россия җәмгыятендә 
сәяси, социаль, техник һәм икътисади процессларның үсеше талантлы балаларга 
ярдәм итү һәм аларны үстерү системасын булдыру зарурлыгына китерде.  

«Безнең яңа мәктәп» Президент инициативасы контекстында, аның бер өлеше 
буларак, талантлы балалар белән эшләү бүлеп бирелгән. Талантлы балалар белән 
эшләү системасының оптималь моделе-талантлы укучыларны ачыкларга, шартлар 
тудырырга һәм үстерүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирүче күп дәрәҗәле структура. 

Югары интеллектуаль сәләтле укучыларны эзләү һәм аларга ярдәм итү 
системасын үстерү, аларның иҗади һәм тикшеренү эшчәнлеген үстерү өчен оптималь 
шартлар тудыру, актив тормыш позициясен формалаштыру, һөнәри үзбилгеләнеш - 
мәгариф өлкәсендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе.  

Оештыру, кадрлар, норматив-хокукый, матди-техник, стимуллаштыручы, 
мәгълүмати, фәнни-методик ресурсларга кагылышлы сәләтле балалар белән эшләү 
мәктәп, муниципаль, төбәк дәрәҗәләрендә укучыларны ачыклауга, аларга ярдәм 
итүгә һәм үстерүгә юнәлтелгән. 

2009 елның 1 октябренә муниципаль берәмлек системасында 16 гомуми белем 
бирү оешмасы һәм 1 өстәмә белем бирү учреждениесе эшли.   

Гомуми белем бирү оешмаларында 1930 бала белем ала. 



Муниципаль мәгариф системасы эшенең нәтиҗәлелегенең әйдәүче 
критерийларыннан берсе-белем бирү сыйфаты.  2019 елда «Укуда аерым уңышлары 
өчен» медале белән районның 8 чыгарылыш сыйныф укучысы бүләкләнде. 

Укучыларда фәнни (фәнни-тикшеренү) эшчәнлегенә кызыксыну һәм иҗади 
сәләтләрне ачыклау һәм үстерү, фәнни белемнәрне пропагандалау, күренекле 
сәләтле кешеләрне сайлап алу максатыннан мәктәп укучыларының бөтенроссия һәм 
республика олимпиадаларының муниципаль этабы үткәрелә.    

2019 елда региональ этап нәтиҗәләре буенча Бөтенроссия олимпиадасында 5 
җиңүче һәм призер бар (ОБЖ – 1 җиңүче, 2 призер, технология – 1 абсолют җиңүче, 
информатика – 1 призер). 

 Укучыларның Бөтенроссия олимпиадасының муниципаль һәм региональ 
этапларында катнашуына анализ укучыларның интеллектуаль ресурсларыннан 
тиешенчә файдаланылмавына күрсәтә.  

2019 елгы Дәүләт йомгаклау аттестациясендә-11 сыйныфны тәмамлаучы 92, ә 9 
сыйныфны тәмамлаучы 181 катнашты. 9 һәм 11 сыйныф укучыларының 100% ы 
аттестат алды.   

Бүген мәгариф системасында, беренче чиратта, сәләтле баланы ачыклау 
максаты куела, моңа 2020-2022 елларга «Сәләтле балалар» муниципаль 
программасын тормышка ашыру ярдәм итәчәк.  

Мәктәп, муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә аларны алга таба озатып бару өчен 
шартлар тудырмыйча иң сәләтле һәм талантлы мәктәп укучыларын ачыклау буенча 
чаралар үткәрүнең таркаулыгы һәм системасызлыгы сәләтле булуын саклауны һәм 
үстерүне, иҗади һәм югары технологияле өлкәннәр даирәсендә укучыларны киң 
җәмәгатьчелек тануны һәм уңышлы социальләштерүне тәэмин итми..  

Сәләтле балалар белән эшләүдә булган тәҗрибә камилләштерүгә һәм үстерүгә 
мохтаҗ.  

Заманча социаль-икътисади шартлар «Сәләтле балалар» муниципаль 
программасын гамәлгә ашыру зарурилыгы турында сөйли. Шунысын да билгеләп 
үтәргә кирәк, сәләтле һәм талантлы балалар белән оештыру чараларын гамәлгә 
ашыру өчен максатчан чаралар кирәк, алар балаларга белем бирү оешмасы 
кысаларында гына түгел, ә балаларга төбәк конференцияләренә, ярышларга, 
олимпиадаларга барырга, Татарстан Республикасы территориясендә генә түгел, 
аннан читтә дә үткәрелә торган төрле профильле сменаларда катнашырга мөмкинлек 
бирәчәк. 

 
3. Максат һәм бурычлар, максатчан күрсәткечләр, муниципаль программаны 

тормышка ашыру сроклары 
 

Муниципаль программаның максаты:  талантлы балаларны эзләү һәм аларга 
ярдәм итү буенча район системасының нәтиҗәле эшләве. 

Муниципаль программаның бурычлары: 
- интеллектуаль, иҗади һәм спорт олимпиадаларын, смотрларны, конкурсларны һәм 
ярышларны әзерләү һәм уздыру системасын үстерү, талантлы балаларны яклау һәм 
җәмәгатьчелек тарафыннан тану; 
- балаларның интеллектуаль, техник, иҗади, спорт сәләтләрен һәм социаль 
активлыгын үстерү өчен мәгариф оешмаларында өстәмә белем бирү берләшмәләре 
челтәрен киңәйтү;   
- җитәкчеләрнең, укытучыларның, психологларның, өстәмә белем бирү 
педагогларының иң сәләтле һәм сәләтле укучыларны ачыклау, аларны карап тоту 



һәм методика буенча квалификациясен күтәрү, сәләтне һәм талантны үстерү, гомуми 
белем бирү оешмаларында сәләт һәм талантларны күрсәтү өчен шартлар тудыру;  
- сәләтле балаларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү буенча мәгариф оешмалары 
эшчәнлеген даими методик тәэмин итү;  
- балаларның талантларын һәм сәләтләрен, шул исәптән матди ярдәм чараларын 
гамәлгә ашыру аша да, үстерүне стимуллаштыру. 
 

Муниципаль программаның максатларына ирешүне һәм бурычларын хәл итүне 
характерлаучы максатчан күрсәткечләр: 

 
Максатчан күрсәткечләрнең әһәмияте 
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        2019-2022 елларга «Сәләтле балалар» программасы 

1.1.  Мәктәп укучыларының гомуми 
саныннан иҗат коллективларында 
шөгыльләнүче укучылар өлеше. 

% 40 41 43 45 

1.2  Мәктәп укучыларының гомуми 
саныннан талантлы балаларны 
ачыклау һәм аларга ярдәм итү буенча 
муниципаль һәм республика 
чараларында катнашучы укучылар 
өлеше. 

% 
 

30 32 34,5 35 

1.3 Укучылар үзидарәсенең муниципаль 
һәм республика органнары эшендә 
катнашучы мәктәп укучыларының 
гомуми саныннан иҗтимагый 
әһәмияткә ия булган проектларны 
эшләүдә һәм тормышка ашыруда 
катнашучы укучылар өлеше. 

% 20 21 22 23 

1.4 Гомуми белем бирү оешмалары 
җитәкчеләренең һәм педагогик 
хезмәткәрләренең гомуми саныннан 
квалификация күтәрү курсларын узган 
гомуми белем бирү оешмалары 
җитәкчеләре һәм педагогик 
хезмәткәрләре өлеше. 

% 10 12 13 15 

       

 
Муниципаль программаны тормышка ашыру сроклары:  2020-2022 еллар. 
 

4. Программаны ресурслар белән тәэмин итү 



Программаны финанслау җирле бюджет акчалары хисабына башкарыла. 
 2020 елдан 2022 елга кадәр муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен 
кирәкле финанс чараларының гомуми күләме 900,0 мең сум тәшкил итә, шул исәптән 
еллар буенча: 
2018 ел-300,0 мең сум; 
2019 ел-300,0 мең сум; 
2020 ел - 300,0 мең сум. 
 

Финанслау күләме чираттагы финанс елына бюджетны раслаганда үзгәрергә 
мөмкин. 
 

Ел Финанслауның 
гомуми күләме-

(мең сум.) 

шул исәптән: 

Республик
ака 

бюджеты 
(мең сум) 

Федераль 
бюджет (мең 

сум) 

Җирле 
бюджет 

акчалары 
(мең сум) 

Бюджеттан 
тыш акчалар 

(мең сум) 

2020 ел 300,0 - - 300,0 - 

2021 ел 300,0 - - 300,0 - 

2022 ел 300,0 - - 300,0 - 

 
 
 



Чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль программаны гамәлгә ашыруның җентекле планы-графигы 

           

но
ме
р 

Атамасы   
 

Җаваплы 
башкаручы 
(структур 

бүлекчә/Ф. И. О.) 

Чараны тормышка 
ашыруның көтелгән 

нәтиҗәсе 

Гамәлгә 
ашыра 
башлау 
вакыты 

Тормышка 
ашырылу 
вакыты 

(контроль 
вакыйганы
ң датасы) 

 

 
Ресурс белән тәэмин итү 

күләме-мең сум. 

план 
чорының 
беренче 

елы 
2020 ел 

план 
чорының 
икенче 

елы 
2021 ел 

план 
чорының 
өченче 

елы 
2022 ел 

1. Муниципаль мәгариф 
системасы укучыларының 
Бөтенроссия фән 
олимпиадаларында, 
форумнарда, 
фестивальләрдә, 
конкурсларда, ярышларда 
катнашуы. 

Мәгариф бүлеге, 
балалар иҗат 
үзәге, мәгариф 
оешмалары 

Район мәгариф 
оешмаларының 
олимпиадаларда, 
фестивальләрдә, 
форумнарда 
җиңүчеләрне һәм 
призерларны әзерләүдә 
ихтыяҗын 
канәгатьләндерү. 

10.01.20 
ел. 

30.05.22 
ел. 

50,00 50,00 50,00 

2. Гомуми белем бирү 
учреждениеләренең 8-11 
сыйныф укучылары өчен 
укыту-тренировка 
җыеннарына юллама. 

Мәгариф бүлеге, 
мәгариф 
оешмалары 

Региональ һәм 
йомгаклау этапларында 
җиңүчеләрне һәм 
призерларны 
хөрмәтләү. 

10.01.20 
ел. 

1.03.22 
ел. 

100 000 100 000 100 000 

3 
. 

Кече яшьтәге мәктәп 
укучылары өчен «Мин-
тикшеренүче» район фәнни - 
тикшеренү эшләрен оештыру 
һәм үткәрү. 

Балалар иҗаты 
үзәге, белем бирү 
оешмалары. 

Укучыларның иң яхшы 
фәнни-тикшеренү 
эшләре нәтиҗәләрен 
тәкъдим итү. 

10.01.20 
ел. 

30.05.22 
ел. 

15,00 15,00 15,00 

4. «Елның иң яхшы укучысы» 
район конкурсын оештыру һәм 
үткәрү. 

Мәгариф бүлеге, 
белем бирү 
оешмалары, 

Районның иң яхшы 
укучыларын хөрмәтләү 
традицион конкурсы. 

10.01.20 
ел. 

30.05.22 
ел. 

30,00 30,00 30,00 



балалар иҗаты 
үзәге. 

5. Сәләтле балалар белән 
эшләү өчен мәгариф 
оешмаларының җитәкчеләре 
һәм педагогик 
хезмәткәрләренең 
квалификациясен күтәрү. 
          

Мәгариф бүлеге, 
балалар иҗат 
үзәге, мәгариф 
оешмалары 

Районның белем бирү 
оешмалары 
белгечләренең иң 
сәләтле һәм сәләтле 
укучыларны ачыклау, 
аларның сәләтен һәм 
талантын үстерү, 
аларны карап тоту һәм 
методикасы буенча 
квалификациясен 
күтәрү. 

10.01.20 
ел. 

30.05.22 
ел. 

35,00 35,00 35,00 

6. «Олимп» премиясен бүләкләү 
тантанасы. 

Мәгариф бүлеге, 
балалар иҗат 
үзәге, мәгариф 
оешмалары 

14-18 яшьлек белем 
бирү оешмалары 
укучыларын һәм 
аларның остазларын 
акчалата бүләкләү 
хокукына конкурс 
нигезендә сайлап алуны 
үткәрү. 

10.01.20 
ел. 

30.05.22 
ел. 

50,00 50,00 50,00 

7.  «Васильево укулары» зона 
фәнни-тикшеренү 
конференциясен оештыру һәм 
үткәрү. 

Мәгариф бүлеге, 
балалар иҗат 
үзәге, мәгариф 
оешмалары 

Укучыларның иң яхшы 
фәнни-тикшеренү 
эшләре нәтиҗәләрен 
тәкъдим итү. 

10.01.20 
ел. 

30.05.22 
ел. 

20,00 20,00 20,00 

  Программа буенча 
нәтиҗәләр 

     300 300 300 

 



5. Муниципаль программаны тормышка ашыру механизмы  
 

Программаның җаваплы башкаручысы - «Югары Ослан муниципаль районы 
мәгариф бүлеге» МКУ.  

Программаның җаваплы башкаручысы: 
1. Тиешле финанс елына район бюджетына муниципаль программа чараларын 

кертүгә бюджет гаризалары һәм нигезләмәләре формалаштыра; 
2. Законда билгеләнгән тәртиптә муниципаль программаны яки аның аерым 

чараларын гамәлгә ашыру максатларында хуҗалык итүче субъектлар белән дәүләт 
контрактлары төзи; 

3. Россия Федерациясе законнары һәм төзелгән дәүләт контрактлары 
нигезендә килешү йөкләмәләрен үтәмәгән һәм тиешенчә үтәмәгән өчен санкцияләр 
куллана; 

4. Муниципаль программаны тормышка ашыру һәм финанслау белән бәйле 
мәсьәләләр буенча фикер алышуда катнаша; 

5. Исемлек эшли һәм муниципаль программаны гамәлгә ашыруның 
нәтиҗәлелеген мониторинглау һәм ел саен бәяләү өчен максатчан индикаторларның 
һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләренең планлы күрсәткечләрен билгели (төзәтә); 

6. Ел саен билгеләнгән тәртиптә тиешле финанс елына муниципаль программа 
чаралары исемлеген төгәлләштерү буенча тәкъдимнәр, муниципаль программаны 
гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр әзерли, муниципаль программа чаралары буенча 
чыгымнарны тәгаенли; 

7. Муниципаль программаны вакытында һәм сыйфатлы гамәлгә ашыруны 
тәэмин итү, аны тормышка ашыру өчен бүлеп бирелә торган акчаларны нәтиҗәле 
файдалану өчен җаваплылык тота; 

8. Муниципаль программаны тормышка ашыру турында электрон рәвештә 
мәгълүмат урнаштыруны оештыра; 

9. Законнарда билгеләнгән башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра. 
Муниципаль программаның җаваплы башкаручылары һәм катнашучылар 

арасында оештыру һәм идарә итү хезмәттәшлеге системасы аша гамәлгә ашырыла: 
- сәләтле һәм талантлы балаларның мәгълүмати банкын булдыру һәм аның 
эшчәнлеге; 
- муниципаль программа бурычларын нәтиҗәле хәл итүне тәэмин итә торган 
педагогик белем белән идарә итүнең оптималь структурасын булдыру; 
- муниципаль программа тематикасы буенча педагогик кадрларны әзерләү, яңадан 
әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү буенча өзлексез педагогик белем бирү 
системасын камилләштерү ;  

Муниципаль программаны гамәлгә ашыру өчен җаваплылык һәм максатчан 
индикаторларның планлаштырылган күрсәткечләренә ирешүне тәэмин итү һәм 
муниципаль программаның нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен тулаем алганда 
муниципаль программаны башкаручы җаваплы. 

 
6.  Муниципаль программаны тормышка ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре 

 
    1. Укучыларның гомуми саныннан иҗади сәнгать коллективларында шөгыльләнүче 
укучылар өлешен арттыру - 2019 елда 40% тан 2022 елда 45% ка кадәр арттыру; 
   2. Мәктәп укучыларының гомуми саныннан талантлы балаларны ачыклау һәм 
аларга ярдәм итү буенча муниципаль һәм республика чараларында катнашучы 
укучылар өлешен 2019 елда 30% тан 2022 елда 35% ка кадәр арттыру; 



   3. Муниципаль һәм республика укучылар үзидарәсе органнары эшендә катнашучы 
мәктәп укучыларының гомуми саныннан иҗтимагый әһәмияткә ия булган социаль 
проектларны эшләүдә һәм тормышка ашыруда катнашучы укучылар өлешен 2019 
елда 20% тан 2022 елда 23% ка кадәр арттыру;   
   4. Мәгариф оешмалары җитәкчеләренең һәм педагогик хезмәткәрләренең гомуми 
саныннан квалификация күтәрү курсларын узган мәгариф оешмалары җитәкчеләре 
һәм педагогик хезмәткәрләре өлешен 2019 елда 10% тан 2022 елда 15 % ка кадәр 
арттыру. 
 


