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2020-2024 елларга Югары Ослан  
муниципаль районы мҽгарифен 
ҥстерҥ муниципаль программасын 
раслау турында 
 
 «Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге    

273-ФЗ номерлы  Федераль закон (ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн) нигезендҽ, 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 15 маендагы   792-р номерлы  2013-

2020 елларга «Мҽгарифне ҥстерҥ» Россия Федерациясе дҽҥлҽт программасы 

турында», Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Уставы һҽм 

район икътисады ҥсеше талҽплҽре һҽм җҽмгыятьнең заманча ихтыяҗлары нигезендҽ 

сыйфатлы һҽм һҽркем файдалана алырлык белем бирҥ системасын тотрыклы 

ҥстерҥне тҽэмин итҥ максатында Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. 2020-2024 елларга Югары Ослан муниципаль районы мҽгарифен ҥстерҥ 

муниципаль программасын расларга. 

2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп тотуны Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль-мҽдҽни 

мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 

 

 
 
 
Башкарма комитет җитҽкчесе                                                                   В. С. Тимиряев 
       
 
 
 
Ҽзерлҽде: 
В. В. Касыймов                                   

     20.02.2020                                                                   137 
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           Татарстан Республикасы 
           Югары Ослан муниципаль районы 
           Башкарма комитетының 
           2020 елның 20 февралендҽге 
           137 номерлы карары белҽн 
           расланды 

 
 
 
 
 
 
 

2020-2024 елларга  
Югары Ослан муниципаль районы мҽгарифен ҥстерҥ  

муниципаль программасы 
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«2020-2024 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼГАРИФЕН 
ҤСТЕРҤ» МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ 

 
«2020-2024 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼГАРИФЕН 

ҤСТЕРҤ» МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ  
 

номер Программаның исеме: 2020-2024 елларга Югары Ослан муниципаль районы 
мҽгарифен ҥстерҥ 

1 Муниципаль программаның 
җаваплы башкаручысы 

Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ 

2 Муниципаль программаны 
ҥтҽҥчелҽр 

Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ,  
Югары Ослан муниципаль районының яшьлҽр 
эшлҽре, спорт һҽм туризм бҥлеге 

3 Муниципаль программада 
катнашучылар 

Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ,  
Югары Ослан муниципаль районының яшьлҽр 
эшлҽре, спорт һҽм туризм бҥлеге,  
Югары Ослан муниципаль районының финанс-
бюджет палатасы,  
Югары Ослан районының Мҿлкҽт һҽм җир 
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы,  
Югары Ослан муниципаль районы хезмҽт, 
мҽшгульлек һҽм социаль яклау министрлыгының 
социаль яклау бҥлеге,  
Тҿзелеш, архитектура һҽм ТКХ бҥлеге  

4 Муниципаль программаның 
ярдҽмче программалары 

 «Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне ҥстерҥ (инклюзив 
белем бирҥне дҽ кертеп)» 1 ярдҽмче 
программасы 
 «Гомуми белем бирҥ» 2 ярдҽмче программасы 
 «Ҿстҽмҽ белем бирҥ» 3 ярдҽмче программасы 
«Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
системасында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше» 4  
ярдҽмче программасы  
«Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасын 
ҥстерҥ» 5 ярдҽмче программасы 
«Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
системасының кадрлар потенциалын ҥстерҥ» 6 
ярдҽмче программа .   

5 Муниципаль программаның 
максаты (максатлары)  

Югары Ослан муниципаль районында 
яшҽҥчелҽрнең конкурентлыгын һҽм тормыш 
сыйфатын кҥтҽрҥнең кирҽкле шарты буларак, 
муниципаль мҽгариф системасының тотрыклы 
ҥсешенең заманча механизмнарын тҿзҥ. 
 

6 Муниципаль программаның 
бурычлары 

Мҽктҽпкҽчҽ белем алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥ. 
Район икътисадын инновацион ҥстерҥ 
талҽплҽренҽ туры килҽ торган гомуми белем 
бирҥнең сыйфатын кҥтҽрҥ. 
Район ҿстенлеклҽре нигезендҽ балаларга һҽм 
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яшьлҽргҽ ҿстҽмҽ белем бирҥ һҽм тҽрбия 
бирҥнең муниципаль системасын ҥстерҥ. 
Белем бирҥ процессында катнашучыларның һҽм 
иҗтимагый институтларның барысын да җҽлеп 
итеп, белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥнең ачык, киң 
муниципаль системасын формалаштыру. 
Ҿстҽмҽ белем һҽм тҽрбия бирҥ мҿмкинлеклҽрен 
киңҽйтҥ. 
14 яшьтҽн алып 18 яшькҽ кадҽр булган 
яшьлҽрнең ҥз-ҥзлҽрен кҥрсҽтҥ, социаль ҥсеше 
ҿчен шартлар тудыру. 
Белем бирҥ сыйфатын муниципаль бҽялҽҥ 
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ. 
Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, мҽктҽп һҽм 
балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽре 
укучылары һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен 
ҥткҽрелҽ торган мониторинг чараларын 
тормышка ашыру. 
 

7 Муниципаль программаны 
тормышка ашыру сроклары 
һҽм этаплары 

Муниципаль программа 2020 елдан 2024 елга 
кадҽрге чорда тормышка ашырыла, 
программаны тормышка ашыру этаплары 
билгелҽнми. 

8 Муниципаль берҽмлекнең 
бюджет ассигнованиелҽре 
кҥлҽме (аны гамҽлгҽ ашыру 
еллары буенча бюджет 
ассигнованиелҽренең план 
кҥлҽмнҽрен киңҽйтеп), шулай 
ук башка чыганаклардан 
җҽлеп ителҽ торган 
акчаларның фаразланган 
кҥлҽме 

Программаны гамҽлгҽ ашыруга бюджет 
ассигнованиелҽре кҥлҽме – 1432679,29 мең сум, 
шул исҽптҽн еллар буенча: 
2020 ел - 267627,8 мең сум; 
2021 ел – (фараз) - 285647,36 мең сум; 
2022 ел – (фараз) - 289537,30 мең сум; 
2023 ел – (фараз) - 293114,54 мең сум; 
2024 ел (фараз) – 296752,29 мең сум.  
Искҽрмҽ:  Программаны финанслау кҥлҽменҽ 
фаразланган характерда һҽм район бюджеты 
акчаларының мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып ел 
саен тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ тиеш. 
 

9 Муниципаль программаның 
соңгы нҽтиҗҽлҽре 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
урыннар кытлыгын бетерҥ 2024 елга карата 1%  
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт 
белем бирҥ стандартларына туры килҽ торган 
программалар буенча белем алучы мҽктҽпкҽчҽ 
белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
тҽрбиялҽнҥчелҽрнең чагыштырма саны  2022 
елга карата 100 %. 
Бердҽм дҽҥлҽт имтиханын тапшырмаган 
муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрен тҽмамлаучылар ҿлеше  2024 
елга карата 0%. 
Хҽзерге шартларда укучыларның чагыштырма 
саны 2024 елга карата 100%. 
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Тҿрле дҽрҽҗҽдҽге олимпиадаларда һҽм 
конкурсларда катнашучы гомуми белем бирҥ 
программалары буенча укучылар санының 
чагыштырма саны 2024 елга карата 75%. 
Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары белҽн 
колачланган балалар 5 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге 
балалар һҽм яшьлҽрнең гомуми саны 2024 елга - 
100%. 
Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары буенча 
укучыларның тҿрле дҽрҽҗҽдҽге олимпиадаларда 
һҽм конкурсларда катнашучы ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары буенча гомуми саны  2024 елга - 
55%. 
Спорт юнҽлешендҽге ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары белҽн колачланган балалар 5 
яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге балалар һҽм 
яшьлҽрнең гомуми саны 2024 елга 50% ка кадҽр. 
Район, республика ярышлары призерлары булган 
спортчылар саны 2024 елга 20% ка кадҽр арткан. 
Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасы 
кертелгҽн белем дҽрҽҗҽлҽре саны 2024 елда-4. 
Җҽмҽгатьчелек катнашында коллегиаль идарҽ 
органнары кертелгҽн мҽгариф 
учреждениелҽренең ҿлеше (ата-аналар, эш 
бирҥчелҽр) - 2024 елга карата 100%. 
Иҗтимагый эшчҽнлеккҽ җҽлеп ителгҽн яшь 
кешелҽр санының чагыштырма саны 2024 елга 
карата 60%. 
«2020-2024 елларга ЮМР мҽгарифен ҥстерҥ» 
муниципаль программасы һҽм аның ярдҽмче 
программалары кҥрсҽткечлҽренҽ ел саен ирешҥ 
дҽрҽҗҽсе  2024 елга - 100%. 

 
1. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СФЕРАСЫНЫҢ ГОМУМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ШУЛ ИСҼПТҼН ҼЛЕГЕ ҾЛКҼДҼ ТҾП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ 
ФОРМАЛАШТЫРУ  ҺҼМ АНЫҢ ҤСЕШ ФАРАЗЛАРЫ  

Югары Ослан муниципаль районының социаль-икътисади ҥсешенең 
ҿстенлекле юнҽлешлҽренең берсе - районда яшҽҥ тирҽлегенең югары сыйфатын 
тҽэмин итҥ, гражданлык ҥзаңы һҽм гражданлык җҽмгыяте тҿзҥ принциплары 
нигезендҽ муниципаль берҽмлек берлҽшмҽсен ҥстерҥ. Ҽлеге юнҽлешне тормышка 
ашыру һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм сыйфатлы белем бирҥ системасын ҥстерҥне, 
гражданнарның җҽмҽгать аңында толерантлык, патриотизм принципларын 
формалаштыруны кҥздҽ тота.  

Стратегик максатны тормышка ашыруның иң мҿһим юнҽлешлҽренең берсе - 
районның мҽгариф системасын ҥстерҥ.  

Мҽгариф системасын ҥстерҥнең стратегик юнҽлеше-сыйфатлы мҽктҽпкҽчҽ 
белем бирҥне тҽэмин итҥ, икътисадның инновацион ҥсеше талҽплҽренҽ, Югары 
Ослан муниципаль районы гражданнарының заманча талҽплҽренҽ туры килҽ торган 
сыйфатлы гомуми белем алу мҿмкинлеген арттыру, яңа белем бирҥ стандартлары 
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буенча укыту, сҽлҽтле балаларга ярдҽм итҥ, укытучылар потенциалын ҥстерҥ, 
заманча мҽктҽп инфраструктурасы булдыру, сҽламҽт буын тҽрбиялҽҥ. 

Моның ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк: 
- районның социаль-мҽдҽни һҽм икътисадый ҥсеше факторы буларак мҽгариф 

статусын ныгыту;  
- башлангыч гомуми белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт белем бирҥ 

стандартларын гамҽлгҽ ашыру һҽм тҿп гомуми һҽм урта гомуми белем бирҥнең 
федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын кертҥ нигезендҽ районның белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ сыйфатлы белем алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥ; 

- мҽгариф системасының педагогик һҽм җитҽкче хезмҽткҽрлҽренең 
квалификациясен кҥтҽрҥ һҽм яңадан ҽзерлҽҥ процессын камиллҽштерҥ, аларның 
һҿнҽри компетентлыгын ҥстерҥне тҽэмин итҥ; 

- Югары Ослан муниципаль районында балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ һҽм 
тҽрбия бирҥ системасының тотрыклы ҥсешен тҽэмин итҽ торган механизмнарны 
булдыру;  

- яңа мҽгълҥмати һҽм телекоммуникацион технологиялҽрне куллану нигезендҽ 
бердҽм белем бирҥ пространствосын булдыру; 

- балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, психологик-
педагогик, медик-педагогик һҽм социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ эшчҽнлеген ҥстерҥ ҿчен 
шартлар тудыру;  

- Югары Ослан муниципаль районында белем бирҥ сыйфатын объектив бҽялҽҥ 
механизмнарын формалаштыру; 

- иҗади эшчҽнлекнең тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ сҽлҽтле балаларны ачыклау, ҥстерҥ 
һҽм аларга адреслы ярдҽм кҥрсҽтҥ системасын булдыру. 

Соңгы елларда районның мҽгариф ҿлкҽсендҽ принципиаль ҥзгҽрешлҽр булды. 
Мҽктҽплҽрнең матди-техник базасы шактый ныгытылды.  
Соңгы 5 елда 7 мҽгариф учреждениесендҽ капиталь ремонт ясалды һҽм 2 яңа 

объект файдалануга тапшырылды. Мҽктҽплҽренең АПС тҽэмин ителеше 100% 
тҽшкил итҽ. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽренең АПС тҽэмин ителеше 100% 
тҽшкил итҽ.  

Балаларны ташу  проблемасы хҽл ителде. 2020 елда 10 база мҽктҽбенҽ 263 
баланы 12 мҽктҽп автобусы белҽн йҿртҥ гамҽлгҽ ашырыла.  

Балаларга мҽктҽпкҽчҽ, гомуми һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ ҿлкҽсендҽге тҿп 
проблемалар арасында тҥбҽндҽгелҽрне аерып алырга мҿмкин:  

 балаларның иртҽ ҥсешен тҽэмин итҥ буенча балалар ҿчен тҽкъдим ителгҽн 
хезмҽтлҽрнең тиешле булмаган кҥлҽме (0 яшьтҽн алып 3 яшькҽ кадҽр); 

 педагогик кадрларның составын һҽм компетенциялҽрен яңартуның тҥбҽн 
темплары; 

 мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн балаларның дистанцион һҽм инклюзив белем 
бирҥ, психологик-медик-социаль ярдҽм программаларына булган ихтыяҗларын 
канҽгатьлҽндерҥ ҿчен тиешле шартлар җитҽрлек булмау. 

Проблемаларның сҽбҽплҽре-балаларның иртҽ ҥсешенҽ ярдҽм итҥ 
системасының формалашмавы, мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ хезмҽтлҽренең чиклҽнгҽн 
булуы, педагогик корпусның сыйфаты, белем бирҥ сыйфатында укучылар 
арасындагы аермаларның артуы. Районда белем бирҥ учреждениелҽре челтҽре 
һҽрвакытта да халыкны кҥчерҥ ҥзенчҽлеклҽренҽ, белем бирҥ эчтҽлегенҽ, җҽмгыять, 
гаилҽ һҽм дҽҥлҽтнең ҥзгҽргҽн ихтыяҗларына туры килми.  

Бҥгенге мҽгариф проблемаларын хҽл итҥ һҽм иртҽгесе кҿн талҽплҽренҽ җавап 
бирҥ ҿчен башланган институциональ реформаларны тҽмамларга кирҽк. Муниципаль 
мҽгариф системасы ҥсешенең уртача сроклы перспективасында гомуми белем бирҥ 
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учреждениелҽре инфраструктурасын ныгытудан белем бирҥ нҽтиҗҽлҽренҽ яңа 
сыйфатка ирешҥгҽ басым ясалырга тиеш. Педагогларны ҽзерлҽҥ, аларның 
квалификациясен кҥтҽрҥ системалы-эшчҽнлек алымына нигезлҽнергҽ тиеш (гомуми, 
мҽктҽпкҽчҽ һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽре базасында стажировка 
мҽйданчыклары). 
 

2. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ ҾЛКҼСЕНДҼ МУНИЦИПАЛЬ 
СҼЯСҼТ ПРИОРИТЕТЛАРЫ, МАКСАТЛАР, БУРЫЧЛАР ҺҼМ БУРЫЧЛАРНЫ ХҼЛ 

ИТҤ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕ, МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП АХЫРГЫ 
НҼТИҖҼЛҼРЕН ТАСВИРЛАУ, МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ 

СРОКЛАРЫ ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ  
 

2024 елга кадҽр мҽгариф ҿлкҽсендҽ муниципаль сҽясҽт приоритетлары 
федераль һҽм тҿбҽк дҽрҽҗҽсендҽге стратегик документларда куелган максатларны 
һҽм бурычларны исҽпкҽ алып формалаштырылган. 

Мҽгарифнең бурычы – һҽр граждан ҥзенең позитив социаль, мҽдҽни, икътисади 
потенциалын тормышка ашыру, һҽм, ахыр чиктҽ, районның социаль-икътисади 
ҥсеше. Моның ҿчен мҽгариф ҿлкҽсе һҽр кешенең гомере буена сыйфатлы белем 
бирҥ хезмҽтлҽрен ала алырлыгын тҽэмин итҽргҽ тиеш. Югары Ослан муниципаль 
районында гомуми белем алу мҿмкинлегенең бурычлары шактый дҽрҽҗҽдҽ хҽл 
ителгҽн. Мҽктҽпкҽчҽ һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ ҽлегҽ искҽрмҽ булып кала. 

Шуңа кҥрҽ мҽгариф ҥсешенең ҽлеге этабында муниципаль сҽясҽтнең 
ҿстенлекле юнҽлеше-мҽктҽпкҽчҽ белем алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥ, тҿрле 
дҽрҽҗҽлҽрдҽ белем бирҥ нҽтиҗҽлҽренең сыйфатын кҥтҽрҥ, балаларга ҿстҽмҽ белем 
бирҥ оешмаларын ҥстерҥ. 

Муниципаль программада мҽгариф системасын комплекслы ҥстерҥ ҿчен ҥз 
максатлары һҽм бурычлары булган тиешле подпрограммалар бҥлеп бирелде: 

1. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне ҥстерҥ (инклюзив белем бирҥне дҽ кертеп). 
2. Гомуми белем бирҥне ҥстерҥ. 
3. Ҿстҽмҽ белем бирҥне ҥстерҥ. 
4. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшен камиллҽштерҥ. 
5. Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасын ҥстерҥ. 
Мҽгариф ҿлкҽсендҽ муниципаль сҽясҽтнең максатлары булып тора: 
- Югары Ослан муниципаль районының сыйфатлы мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне 

тҽэмин итҥ; 
- икътисадның инновацион ҥсеше талҽплҽренҽ туры килҽ торган гомуми белем 

бирҥнең сыйфатын кҥтҽрҥ; 
- балалар һҽм яшьлҽргҽ ҿстҽмҽ белем бирҥ һҽм тҽрбия бирҥнең муниципаль 

системасын ҥстерҥ; 
- 14 яшьтҽн алып 18 яшькҽ кадҽр булган яшьлҽрнең ҥз-ҥзлҽрен кҥрсҽтҥ, 

социаль ҥсеше ҿчен шартлар тудыру; 
- Югары Ослан муниципаль районында белем бирҥ сыйфаты белҽн идарҽ итҥ 

ҿчен мҽгълҥматлар комплексы алу; 
- «2020-2024 елларга Югары Ослан муниципаль районы мҽгарифен ҥстерҥ» 

муниципаль программасының билгелҽнгҽн сроклар һҽм этаплар нигезендҽ ярдҽмче 
программаларын һҽм тҿп чараларын тормышка ашыруны тҽэмин итҥ. 

Ҽлеге максатларга ирешҥ мҽгариф системасын ҥстерҥнең тҥбҽндҽге 
бурычларын хҽл иткҽндҽ мҿмкин:  

1. Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽрнең эшчҽнлеген (хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽрен) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ 
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субсидиялҽр бирҥ. 
2. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ муниципаль мҽгариф учреждениелҽрендҽ ҿстҽмҽ 

урыннар булдыру. 
3. Мҽктҽп инфраструктурасын формалаштыруга юнҽлдерелгҽн гомуми белем 

бирҥ муниципаль системасын ҥстерҥ. 
4. Балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, шулай ук 

аларда туклану культурасын формалаштыру ҿчен шартлар тудыру. 
5. Педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ социаль ярдҽм кҥрсҽтҥгҽ һҽм укытучы һҿнҽренең 

статусын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны ҥтҽҥ. 
6. Ҿстҽмҽ белем бирҥ эчтҽлеген модернизациялҽҥ. 
7. Ҿстҽмҽ белем бирҥ инфраструктурасын ҥстерҥ. 
8. Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ процедураларының һҽм механизмнарының 

тулы һҽм балансланган системасын куллану. 
9. Яшьлҽрне уңышлы социальлҽштерҥ һҽм алардан нҽтиҗҽле файдалану ҿчен 

шартлар тудыру. 
10. Балалар, яшҥсмерлҽр һҽм яшьлҽрдҽ физик культура һҽм массакҥлҽм спорт 

тҿрлҽре белҽн шҿгыльлҽнҥгҽ тотрыклы ихтыяҗ формалаштыру. 
11. Укучыларга һҿнҽри юнҽлеш бирҥ ҿчен шартлар тудыру. 
12. Белем бирҥ сыйфатын муниципаль бҽялҽҥне тҽэмин итҥ. 
13. Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, мҽктҽп һҽм балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре укучылары һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен ҥткҽрелҽ торган 
мониторинг чараларын тормышка ашыру. 

14. Мҽгарифне ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт ярдҽме чараларын гамҽлгҽ ашыру. 

Ҽлеге система Югары Ослан муниципаль районының структур бҥлекчҽлҽре, 
мҽгариф учреждениелҽре эшчҽнлегенең барлык юнҽлешлҽре буенча бурычларны ҥз 
эченҽ ала һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ стратегик максатларга ирешҥне тҽэмин итҽ.  

Муниципаль программа 2020-2024 елларда тормышка ашырыла, программаны 
тормышка ашыру этаплары билгелҽнми.  

 
 

3. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАЛАР БҤЛЕП БИРҤНЕҢ НИГЕЗЛҼМҼСЕ 

Муниципаль программаның ярдҽмче программалары системасы Югары Ослан 
муниципаль районының «2020-2024 елларга Югары Ослан муниципаль районы 
мҽгарифен ҥстерҥ» муниципаль программасы бурычларын хҽл итҥне тҽэмин итҥ ҿчен 
формалаштырылды һҽм 5 ярдҽмче программадан тора.  

1) «Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне ҥстерҥ» (инклюзив белем бирҥне дҽ кертеп) 
ярдҽмче программасы.  

Ҽлеге программа Югары Ослан муниципаль районында сыйфатлы мҽктҽпкҽчҽ 
белем бирҥне тҽэмин итҥ программасының максатларына ирешҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 
Ярдҽмче программа кысаларында тҥбҽндҽге  бурычлар хҽл ителҽ: 

- ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген (мҽктҽпкҽчҽ белем 
бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн 
муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ ;  
- муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ ҿстҽмҽ урыннар 
булдыру. 
Ярдҽмче программаның чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру тҥбҽндҽге 
кҥрсҽткечлҽргҽ ирешҥне тҽэмин итҽчҽк: 
- 2024 елга карата мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ урыннар 

кытлыгын бетерҥ- 1% ; 
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- мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларына 
туры килҽ торган программалар буенча укучы мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ тҽрбиялҽнҥчелҽрнең чагыштырма кҥлҽме 2020 елга 100 % ка 
җитҽчҽк. 

2) «Гомуми белем бирҥ» ярдҽмче программасы.  
Ярдҽмче программа район икътисадының инновацион ҥсеше талҽплҽренҽ туры 

килҽ торган гомуми белем бирҥнең сыйфатын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн.  
Ярдҽмче программа кысаларында тҥбҽндҽге бурычлар хҽл ителҽ: 
- ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген (гомуми белем бирҥне 

оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль бюджет 
учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ;  

- заманча мҽктҽп инфраструктурасын формалаштыруга юнҽлдерелгҽн гомуми 
белем бирҥ муниципаль системасын ҥстерҥ; 

- балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, шулай ук 
аларда туклану культурасын формалаштыру ҿчен шартлар тудыру; 

- педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ, укытучы һҿнҽренең 
статусын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны ҥтҽҥ. 

Ярдҽмче программаның чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру тҥбҽндҽге 
кҥрсҽткечлҽргҽ ирешҥне тҽэмин итҽчҽк: 

- бердҽм дҽҥлҽт имтиханын тапшырмаган муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрен тҽмамлаучылар ҿлеше - 2024 елга карата-0 %; 

- хҽзерге шартларда укучыларның чагыштырма саны -2024 елда 100% ; 

- тҿрле дҽрҽҗҽдҽге олимпиадаларда һҽм конкурсларда катнашучы гомуми 
белем бирҥ программалары буенча укучылар санының чагыштырма саны -2024 елга 
карата 63%. 

3) «Ҿстҽмҽ белем бирҥ» ярдҽмче программасы 
Ярдҽмче программа район ҿстенлеклҽре нигезендҽ балаларга һҽм яшьлҽргҽ 

ҿстҽмҽ белем бирҥ һҽм тҽрбия бирҥнең муниципаль системасын ҥстерҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн. 

Ярдҽмче программа кысаларында тҥбҽндҽге бурычлар хҽл ителҽ: 
- ведомство буйсынуындагы учреждениелҽрнең эшчҽнлеген (тҿрле 

юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, 
шул исҽптҽн муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ ;  

- ҿстҽмҽ белем бирҥ эчтҽлеген модернизациялҽҥ; 
- ҿстҽмҽ белем бирҥ инфраструктурасын ҥстерҥ. 
Ярдҽмче программаның чаралар комплексын гамҽлгҽ ашыру артуны тҽэмин 

итҽчҽк: 

- ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары белҽн колачланган балалар ҿлеше 5 
яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге балалар һҽм яшьлҽрнең гомуми саны-2024 елга 80 % ка 
кадҽр; 

- ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары буенча укучылар санының тҿрле 
дҽрҽҗҽдҽге олимпиадаларда һҽм конкурсларда катнашучы ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары буенча чагыштырма саны -2024 елга 55% ка кадҽр; 

- спорт юнҽлешендҽге ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары белҽн колачланган 
балалар саны - 5 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге һҽм аннан ҿлкҽнрҽк балалар һҽм яшьлҽр 
саны-2024 елга 50% ка кадҽр; 
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 район һҽм республика ярышлары призерлары булган спортчылар саны-2024 
елда 20% ка кадҽр. 

-мҽгариф һҽм финанс-хуҗалык эшчҽнлегенең стратегик мҽсьҽлҽлҽре буенча 
карарлар кабул итҥ вҽкалҽтлҽре бирелгҽн җҽмҽгатьчелек катнашында коллегиаль 
идарҽ органнары кертелгҽн мҽгариф учреждениелҽре ҿлеше-2024 елга 100 %. 

4) «Профориентация эше» ярдҽмче программасы  
Ярдҽмче программа, тҿбҽк базары ихтыяҗларын исҽпкҽ алып, мҽгариф 

системасында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше инфраструктурасын формалаштыру аша 
укучыларның һҿнҽри билгелҽнеше ҿчен шартлар тудыруга юнҽлдерелгҽн. 

Ярдҽмче программа кысаларында тҥбҽндҽге бурычлар хҽл ителҽ: 
- мҽгариф системасы учреждениелҽре, эш бирҥчелҽр, ведомство хезмҽтлҽре һҽм 
учреждениелҽре, иҗтимагый оешмаларның һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшендҽ ҥзара 
хезмҽттҽшлеген һҽм килештерҥне тҽэмин итҽргҽ; укучыларның һҿнҽри билгелҽнешен 
алып бару белҽн шҿгыльлҽнҥче учреждениелҽр һҽм оешмалар инфраструктурасын 
ҥстерҥгҽ ярдҽм итҽргҽ; 
– Татарстан Республикасы хезмҽт базарында ихтыяҗ булган һҿнҽрлҽр 
(белгечлеклҽр) буенча һҿнҽри белем алуга гражданнарның белем алуга һҽм һҿнҽри 
ҽзерлегенҽ булган ихтыяҗларын формалаштыру һҽм ҥстерҥ ҿчен шартлар 
тудырырга;  
– гомуми һҽм һҿнҽри белем бирҥнең дҽвамчанлыгы, профильле белем бирҥне ҥстерҥ 
ҿлешендҽ федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар 
тудырырга; 
- бердҽм һҿнҽри юнҽлеш бирҥче мҽгълҥмати мохитне ҥстерҥне тҽэмин итҽргҽ; 

– белем бирҥ системасы учреждениелҽре практикасына укучыларның һҿнҽри 
ҥзбилгелҽнешен тҽэмин итҥнең инновацион технологиялҽрен кертҥ; 

Ярдҽмче программаның чаралар комплексын тормышка ашыру тҽэмин итҽчҽк: 
- районның барлык белем бирҥ учреждениелҽренең уку-укыту программаларының 
яңартылган эчтҽлеге, ул укуның тҿрле этапларында укучыларның һҿнҽри 
ҥзбилгелҽнеше белҽн бергҽ дҽвамчанлыгын тҽэмин итҽ; 
- мҽгариф системасында укучыларның һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше ҿчен ҽзерлҽнгҽн 
педагогик кадрлар; 
 һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшенең бердҽм ачык мҽгълҥмати мохиты; 
- укучыларның һҿнҽри ҥзбилгелҽнешен тҽэмин итҥдҽ дҽҥлҽт-шҽхси партнерлык 
моделе; 
- Югары Ослан муниципаль районында профильле укытуның челтҽрле моделе; 

Ярдҽмче программаларны гамҽлгҽ ашыру сроклары программаны гамҽлгҽ 
ашыру срокларына туры килҽ, ярдҽмче программалар буенча эшлҽрнең этаплылыгы 
билшелҽнми.  

5) «Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасын ҥстерҥ» ярдҽмче программасы 
Ярдҽмче программа карарлар кабул итҥ ҿчен мҽгариф системасы 

җитҽкчелҽренең һҽм хезмҽткҽрлҽренең, шулай ук белем бирҥнең сыйфатын 
бҽялҽҥнең муниципаль системасын формалаштыру аша югары сыйфатка ирешҥ ҿчен 
белем бирҥ хезмҽтлҽрен кулланучыларны ышанычлы һҽм актуаль мҽгълҥмат белҽн 
тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Ҽлеге ярдҽмче программа кысаларында тҥбҽндҽге бурычлар хҽл ителҽ: 
- белем бирҥ сыйфатын муниципаль бҽялҽҥне тҽэмин итҥ; 
- мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, мҽктҽп һҽм балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре укучылары һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен ҥткҽрелҽ торган 
мониторинг чараларын тормышка ашыру. 
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Ярдҽмче программаның чаралар комплексын тормышка ашыру тҽэмин итҽчҽк: 
- белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасы гамҽлгҽ кертелгҽн белем 

дҽрҽҗҽлҽре саны 2024 елга 4 дҽрҽҗҽгҽ кадҽр арту; 
- җҽмҽгатьчелек катнашында коллегиаль идарҽ органнары кертелгҽн мҽгариф 

учреждениелҽре ҿлешен (ата - аналар, эш бирҥчелҽр) 2024 елда 100% ка кадҽр 
арттыру. 

Ярдҽмче программаларны гамҽлгҽ ашыру сроклары программаны гамҽлгҽ 
ашыру срокларына туры килҽ, ярдҽмче программалар буенча эшлҽрнең этаплылыгы 
бҥленми.  

 
IV. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ 

Программаны гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре кҥлҽме – 1432679,29 мең 
сум, шул исҽптҽн еллар буенча: 
2020 ел - 267627,8 мең сум; 
2021 ел – (фараз) - 285647,36 мең сум; 
2022 ел – (фараз) - 289537,30 мең сум; 
2023 ел – (фараз) - 293114,54 мең сум; 
2024 ел - (фараз) – 296752,29 мең сум.  

 
Югары Ослан муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына муниципаль 

программаның ярдҽмче программасы чараларын тормышка ашыру чыгымнарын 
ресурслар белҽн тҽэмин итҥ һҽм финанслауның тҿрле чыганакларыннан муниципаль 
программа чараларын тормышка ашыру чыгымнарын фаразлы (белешмҽ) бҽялҽҥ 
һҽм ярдҽмче программаны тормышка ашыруны ресурс белҽн тҽэмин итҥ муниципаль 
программаның 3 һҽм 4 кушымталарында тҽкъдим ителгҽн. 

 
5. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ КУРКЫНЫЧЫН 
АНАЛИЗЛАУ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ 

КУРКЫНЫЧЫ  БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҤ ЧАРАЛАРЫН ТАСВИРЛАУ 

Муниципаль программаны гамҽлгҽ ашырганда куркынычның нҽтиҗҽлҽрен 
киметҥгҽ һҽм анда каралган ахыргы нҽтиҗҽлҽргҽ ирешҥнең гарантияле дҽрҽҗҽсен 
кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль программа кысаларында тормышка ашыру ҿчен тҽкъдим ителҽ 
торган чараларны анализлау нигезендҽ аны тормышка ашыру ҿчен тҥбҽндҽге 
куркынычлар билгелҽнде: 
   1. Финанс-икътисади куркыныч-программа чараларын финансламау. 
   2. Норматив хокукый куркыныч - программа чараларына йогынты ясый торган 
кирҽкле норматив актларны кабул итҥ яки ҥз вакытында кабул итмҽҥ. 
   3. Оештыру һҽм идарҽ итҥ куркынычлары-программа кысаларында хҽл ителҽ 
торган мҽсьҽлҽлҽрне тиешенчҽ эшлҽп бетермҽҥ, идарҽ потенциалын тиешенчҽ 
ҽзерлҽмҽҥ, программаны тормышка ашыру мониторингы системасының дҿрес 
булмавы, чараларны гамҽлгҽ ашыру срокларыннан артта калу. 
   4. Халыкның, профессиональ җҽмҽгатьчелекнең, сҽяси партиялҽрнең һҽм 
хҽрҽкҽтлҽрнең каршылык кҥрсҽтҥенҽ бҽйле социаль рисклар программаны тормышка 
ашыру максатларына һҽм бурычларына бҽйле. 

Финанс-икътисади куркынычлар кайбер чараларны финансламау белҽн бҽйле. 
Ҽлеге куркынычларны минимальлҽштерҥ программа максатларына ирешҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн чараларны тормышка ашыру турында килешҥлҽр тҿзҥ аша мҿмкин. 
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Норматив куркынычлар. Программада берничҽ норматив хокукый актка тиешле 
ҥзгҽрешлҽр кертҥне талҽп итҽ торган чаралар да кертелгҽн.  Куркынычны 
минимальлҽштерҥ программаны тормышка ашыруны планлаштыру сыйфаты, аны 
тормышка ашыру мониторингын тҽэмин итҥ һҽм кирҽкле ҥзгҽрешлҽрне оператив 
рҽвештҽ кертҥ белҽн бҽйле. 

Оештыру һҽм идарҽ итҥ  куркынычы. Ялгыш оештыру схемасы һҽм начар 
идарҽ итҥ потенциалы (шул исҽптҽн яңа инструментлар белҽн эшлҽҥ ҿчен 
квалификациянең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы) программаны гамҽлгҽ ашыру 
процессы белҽн нҽтиҗҽсез идарҽ итҥгҽ, тҿп башкаручының һҽм программада 
катнашучыларның эш-гамҽллҽрен килештермҽҥгҽ, программа чараларын гамҽлгҽ 
ашыруның тҥбҽн сыйфатына китерергҽ мҿмкин. Куркынычны бетерҥ программаны 
һҽм аның ярдҽмче программаларын тормышка ашыруны даими һҽм оператив 
мониторинглауны тҽэмин итҥ, шулай ук мониторинг мҽгълҥматларын анализлау 
нигезендҽ программаны тҿзҽтҥ хисабына мҿмкин.  Куркынычны  киметҥнең мҿһим 
чарасы булып мҽгариф системасының идарҽ кадрларын аттестациялҽҥ һҽм яңадан 
ҽзерлҽҥ, шулай ук программаны гамҽлгҽ ашыра башлаганчы мониторинг 
инструментларын алдан эшлҽҥ тора. 

Социаль куркыныч җҽмҽгатьчелек каршында массакҥлҽм мҽгълҥмат 
чараларында программа кысаларында планлаштырыла торган максатларны, 
бурычларны һҽм нҽтиҗҽлҽрне тиешенчҽ яктыртмау, социаль нҽтиҗҽлҽрне тиешенчҽ 
исҽпкҽ алмый торган планлаштыру белҽн бергҽ тормышка ашырылырга мҿмкин. 
Ҽлеге  куркынычны  минимальлҽштерҥ җҽмҽгатьчелекне мҽгарифне ҥстерҥ 
максатлары, бурычлары һҽм механизмнары турында фикер алышуга киң җҽлеп итҥ, 
шулай ук Программаны тормышка ашыру барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен халык алдында 
яктырту хисабына мҿмкин. 

 
«МҼКТҼПКҼЧҼ БЕЛЕМ БИРҤНЕ ҤСТЕРҤ»  (ИНКЛЮЗИВ БЕЛЕМ БИРҤНЕ ДҼ 

КЕРТЕП) ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА 
 

«МҼКТҼПКҼЧҼ БЕЛЕМ БИРҤНЕ ҤСТЕРҤ» (ИНКЛЮЗИВ БЕЛЕМ БИРҤНЕ ДҼ 
КЕРТЕП) ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ  

н
о
м
е
р 

«Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне ҥстерҥ» (инклюзив белем бирҥне дҽ кертеп) ярдҽмче 
программасы исеме 

1 Башкаручы Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф бҥлеге" МКУ 

2 Ярдҽмче программада 
катнашучылар 

Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф бҥлеге", 
мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽре, Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитетының тҿзелеш 
бҥлеге 

4 Ярдҽмче программаның 
максатлары 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽре 
челтҽрен ҥстерҥ хисабына мҽктҽпкҽчҽ белем алу 
мҿмкинлеген тҽэмин итҥ. 

5 Ярдҽмче программаның 
бурычлары 

1. Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген 
(мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль бюджет 
учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ. 
2. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ муниципаль мҽгариф 
учреждениелҽрендҽ ҿстҽмҽ урыннар булдыру. 
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6 Ярдҽмче программаны 
гамҽлгҽ ашыру сроклары һҽм 
этаплары 

2020-2024 еллар, ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру 
этаплары бҥленми 

7 Ярдҽмче программаның 
бюджет ассигнованиелҽре 
кҥлҽме (аны гамҽлгҽ ашыру 
еллары буенча бюджет 
ассигнованиелҽренең план 
кҥлҽмнҽрен киңҽйтеп), шулай 
ук башка чыганаклардан 
җҽлеп ителҽ торган 
акчаларның фаразланган 
кҥлҽме 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруга бюджет 
ассигнованиелҽре кҥлҽме  
– ____2800____мең сум, шул исҽптҽн еллар буенча: 
2020 ел– ____500____ мең сум; 
2021 ел (фараз) – _____500___ мең сум; 
2022 ел (фараз) – ____600_____ мең сум; 
2023 ел (фараз) – _____600_____ мең сум; 
2024 ел (фараз) – ____600______ мең сум. 

8 Ярдҽмче программаның 
ахыргы нҽтиҗҽлҽре 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ урыннар 
кытлыгын бетерҥ-2024 елга карата 1%. 
2020 елга кадҽр мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ тҽрбиялҽнҥчелҽрнең гомуми саны – 
100%. 

 
     1. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СФЕРАСЫНЫҢ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ҼЛЕГЕ ҾЛКҼДҼ ТҾП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ ТАСВИРЛАУ ҺҼМ 
АНЫҢ ҤСЕШЕ ФАРАЗЛАРЫ 
           Ҽлеге ярдҽмче программаның эшчҽнлек ҿлкҽсе Югары Ослан муниципаль 
районы территориясендҽ урнашкан муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре системасын ҥз эченҽ ала һҽм мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ ҿлкҽсендҽ 
белем бирҥ сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру чараларын билгели. 
       Хҽзерге вакытта районда 15 мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениесе эшли, аларга 
892 бала йҿри. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ белҽн тҽэмин ителеш - 81%. 
Мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽргҽ балаларны урнаштыру буенча чиратта 200 дҽн артык 
бала теркҽлгҽн. 2019 елда мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽргҽ барлыгы 325 юллама  
бирелгҽн.  
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы комплекслы программа-
максатчан якын килҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган муниципаль белем бирҥ 
сҽясҽтенең ҿстенлекле юнҽлеше булып тора.  Балаларны ике дҽҥлҽт теленҽ ҿйрҽтҥ 
буенча инновацион технологиялҽрне нҽтиҗҽле гамҽлгҽ кертҥ ҿчен Югары Осланның 
«Салават кҥпере» балалар бакчасы базасында база мҽйданчыгы булдырылды.  
Югары Ослан районының мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ системасының гомуми 
характеристикасы 1 таблицада кҥрсҽтелгҽн. 
 Таблица 1.1 - Югары Ослан районының мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең тҿп санлы 
характеристикалары. 

но
ме
р Кҥрсҽткеч атамасы 

2020 
ел 

2021 
ел 

2002 
ел 

2023 
ел 

2024 
ел 

1 
1 яшьтҽн 7 яшькҽ кадҽр халык саны, кеше 

1095 1102 1111 1119 1125 

2 
0 яшьтҽн 3 яшькҽ кадҽр халык саны, кеше 

239 246 255 263 269 

3 Балаларны мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
программалары белҽн тҽэмин итҥ, % 

81 82 83 84 85 
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4 0 яшьтҽн алып 3 яшькҽ кадҽрге балаларны 
иртҽ ҥсеш программаларына җҽлеп итҥ, % 

81 82 83 84 85 

5 
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ оешмаларында 
тҽрбиялҽнҥчелҽр саны, кеше 

892 899 908 916 922 

6 
Ел ахырына мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре саны, берҽмлек 

15 15 16 16 16 

7 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ хезмҽте һҽм аларны 
карап тоту буенча тҿрле формадагы 
мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
(тҿркемнҽрендҽ) хезмҽт алучы 3-7 
яшьлҽрдҽге балалар саны, кеше 

721 728 737 745 751 

8 

Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽренең педагогик 
хезмҽткҽрлҽренең гомуми санында югары 
һҿнҽри белемле кешелҽр ҿлеше, % 

55 55 56 56 57 

9 
Халыкның мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ сыйфаты 
белҽн канҽгатьлеге, сораштырылучыларның 
гомуми саныннан %  

66 68 70 71 72 

 
2019 ел ахырына мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ системасында эшлҽҥче хезмҽткҽрлҽр 

саны 81 педагогик хезмҽткҽр тҽшкил иткҽн.  Педагогларның белем бирҥ дҽрҽҗҽсе 
уңай динамиканы кҥрсҽтҽ: югары белемгҽ ия 2020 ел -55%.  Югары белемле 
мҿдирлҽр саны артты һҽм бҥгенге кҿндҽ 100% тҽшкил итҽ. 61% -аттестациялҽнгҽн 
беренче һҽм югары категорияле педагоглар.  

Таблица 1.2 - Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽре системасы 
хезмҽткҽрлҽре турында гомуми мҽгълҥматлар 

 

номер  Кҥрсҽткеч атамасы 2020 ел 2021 ел 2012 ел 2023ел 2024ел 

1 
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
оешмаларында эшлҽҥчелҽр саны, 
барлыгы 

235 236 236 237 237 

2 шул исҽптҽн,  педагогик хезмҽткҽрлҽр 81 82 82 83 83 

3 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
оешмаларында тҽрбиялҽнҥчелҽрнең 
саны 1 педагогик хезмҽткҽргҽ 
исҽплҽнгҽн 

11,02 11,04 11,04 11,06 11,06 

4 

Педагогик белеме булган мҽктҽпкҽчҽ 
белем бирҥ оешмаларының педагогик 
хезмҽткҽрлҽренең гомуми саныннан 
чагыштырмача саны 

100 100 100 100 100 

 
Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең гамҽлдҽге оештыру формалары халыкның арта 

баручы ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерми.  
«Безнең яңа мҽктҽп» милли мҽгариф инициативасын тормышка ашыру 

максатыннан, районда мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ системалары ҥсешенҽ ярдҽм итҥ ҿчен 
мҽктҽп алды ҽзерлеге оештырылды. Мҽктҽп алды белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
балаларны колачлау 100% тҽшкил итҽ. 

Ярдҽмче программа Югары Ослан районының мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
ҿлкҽсендҽ муниципаль сҽясҽтен тормышка ашыру инструменты булып тора һҽм алда 
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билгелҽнгҽн проблемаларны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 
 
2. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ МАКСАТЫ ҺҼМ 

БУРЫЧЛАРЫ, СРОКЛАРЫ ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ 
 

Ярдҽмче программаның максаты - Югары Ослан муниципаль районында 
сыйфатлы мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне тҽэмин итҥ. 

Максатка ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк: 
1. Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген (мҽктҽпкҽчҽ белем 

бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль 
бюджет учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ. 

2. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ муниципаль мҽгариф учреждениелҽрендҽ ҿстҽмҽ 
урыннар булдыру. 

Подпрограмманы гамҽлгҽ ашыруның ахыргы нҽтиҗҽлҽренең тҿп кҥрсҽткечлҽре 
булып тора: 

  мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ урыннар кытлыгын бетерҥ; 

  2020 елда мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ тҽрбиялҽнҥчелҽрнең 
гомуми саны – 100%.; 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларына туры 
килҽ торган программалар буенча укучы мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
тҽрбиялҽнҥчелҽрнең чагыштырма саны  2020 елда 100 % ка кадҽр артачак. 

Ярдҽмче программаны тормышка ашыру вакыты - 2020 – 2024 елларда дҽҥлҽт 
программасын тормышка ашыруның бҿтен чоры дҽвамында. Программаны тормышка 
ашыру этаплары билгелҽнми. 

 
4. ЧАРАЛАР СИСТЕМАСЫН БҤЛҤНЕҢ НИГЕЗЛҼНҤЕ ҺҼМ ЯРДҼМЧЕ 

ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫН КЫСКАЧА ТАСВИРЛАУ 
 

 «Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥне (инклюзивны да кертеп) гамҽлгҽ ашыру буенча 
эшчҽнлекне (хезмҽт кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль бюджет 
учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ» 1 бурычын ҥтҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге тҿп чараларны 
гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 

1. Муниципаль мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ һҽркем ҿчен 
мҿмкин булган һҽм тҥлҽҥсез мҽктҽпкҽчҽ белем алуга гражданнарның хокукларын 
гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҥ. 

Тҿп чараны гамҽлгҽ ашыру гражданнарга һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм 
тҥлҽҥсез мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ буенча мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ учреждениелҽре 
эшчҽнлеген тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Чараны финанслау муниципаль район бюджетыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
2. Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф учреждениелҽрендҽ мҽктҽпкҽчҽ 

белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын кертҥ һҽм тормышка 
ашыру. 

Тҿп чараны тормышка ашыру мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт 
стандартын кертҥ һҽм гамҽлгҽ кертҥ, федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын 
исҽпкҽ алып, федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен 
шартлар тудыру, тҿп белем бирҥ программаларын эшлҽҥ, мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең квалификациясен кҥтҽрҥ һҽм һҿнҽри ҽзерлек 
буенча муниципаль белем бирҥ учреждениелҽренең эшен оештыруга юнҽлдерелгҽн. 

Чараны финанслау республика бюджетыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
3. Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең тҿп гомуми белем бирҥ программасын гамҽлгҽ 



16 

 

ашыручы мҽгариф учреждениелҽрендҽ балаларны караган һҽм тҽрбиялҽгҽн ҿчен 
ата-аналар тҥлҽвенең бер ҿлешен компенсациялҽҥ. 

Тҿп чараны тормышка ашыру мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ программасын гамҽлгҽ 
ашыручы мҽгариф учреждениелҽренҽ йҿрҥче балаларны тҽрбиялҽҥ һҽм укытуга 
матди ярдҽм итҥгҽ, муниципаль районга ата-ана тҥлҽвенең бер ҿлешен 
компенсациялҽҥгҽ субвенциялҽр бирҥ юлы белҽн, муниципаль белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ баланы карап тоткан ҿчен ата-ана тҥлҽвенең бер ҿлешен 
компенсациялҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Чараны финанслау республика бюджетыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
«Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ муниципаль мҽгариф учреждениелҽрендҽ ҿстҽмҽ 

урыннар булдыру» 2 бурычны ҥтҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге тҿп чараларны гамҽлгҽ ашырырга 
кирҽк: 

4. Районда мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ системасын модернизациялҽҥ. 
Ҽлеге тҿп чара кысаларында муниципаль районга мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре ҿчен җиһазлар сатып алу ҿчен субсидиялҽр бирҥ кҥздҽ тотыла. 
Чараны финанслау республика һҽм муниципаль бюджет акчаларыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. 
2020-2024 елларда ярдҽмче программаның тҿп чарасы кысаларында 

муниципаль милек объектларын капиталь ремонтлауны финанслау кҥздҽ тотыла 
(республика бюджеты субсидиялҽре исҽбеннҽн). 

Чараны финанслау республика һҽм муниципаль бюджетлардан гамҽлгҽ 
ашырыла. 

 
4. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ АХЫРГЫ НҼТИҖҼЛҼРЕН ФАРАЗЛАУ 

 

Кҥрсҽткеч атамасы, ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Башкаручы Параметрлар 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

2023 
ел 

2024 
ел 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽренҽ чиратны 

бетерҥ, % 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
"Мҽгариф 

бҥлеге" МКУ 

81 82 82 83 83 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре 

объектларының тузу 
дҽрҽҗҽсе, % 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
"Мҽгариф 

бҥлеге" МКУ 

70 70 71 71 72 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥнең 
федераль дҽҥлҽт белем бирҥ 
стандартларына туры килҽ 
торган программалар буенча 
белем алучы мҽктҽпкҽчҽ 
белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ 
тҽрбиялҽнҥчелҽрнең гомуми 
саны мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ 
тҽрбиялҽнҥчелҽрнең гомуми 
саныннан чагыштырма, % 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
"Мҽгариф 

бҥлеге" МКУ 

100 100 100 100 100 
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1. «ҾСТҼМҼ БЕЛЕМ БИРҤ» ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ 
                     «ҾСТҼМҼ БЕЛЕМ БИРҤ» ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ 

ном
ер 

«Ҿстҽмҽ белем бирҥ» ярдҽмче программасы исеме 

1 Башкаручы «Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы мҽгариф бҥлеге» МКУ 

2 Ярдҽмче программада 
катнашучылар 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы мҽгариф бҥлеге» МКУ 
«Укучылар йорты» ҿстҽмҽ белем бирҥ МБМУ  
«Яшь туристлар станциясе» МБМУ,  
«Балалар-яшҥсмерлҽр спорт мҽктҽбе» МБМУ, 
«Балалар сҽнгать мҽктҽбе» МБМУ, 
«Мҽдҽният бҥлеге» МКУ, Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре, 
спорт һҽм туризм бҥлеге,  
 Югары Ослан муниципаль районы хезмҽт, 
мҽшгульлек һҽм социаль яклау министрлыгының 
социаль яклау бҥлеге  

4 Ярдҽмче программаның 
максаты (максатлары)  

Район приоритетлары нигезендҽ балаларга һҽм 
яшьлҽргҽ ҿстҽмҽ белем бирҥ һҽм тҽрбия бирҥ 
муниципаль системасын ҥстерҥ 

5 Ярдҽмче программаның 
бурычлары 

1. Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽрнең 
эшчҽнлеген (тҿрле юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем 
бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) 
тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль бюджет 
учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ. 
2. Ҿстҽмҽ белем бирҥ эчтҽлеген модернизациялҽҥ. 
3. Ҿстҽмҽ белем бирҥ инфраструктурасын ҥстерҥ.  

6 Ярдҽмче программаны 
гамҽлгҽ ашыру сроклары һҽм 
этаплары 

2020-2024, ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру 
этаплары билгелҽнми 

7 Ярдҽмче программаның 
бюджет ассигнованиелҽре 
кҥлҽме (аны гамҽлгҽ ашыру 
еллары буенча бюджет 
ассигнованиелҽренең план 
кҥлҽмнҽрен киңҽйтеп), шулай 
ук башка чыганаклардан 
җҽлеп ителҽ торган 
акчаларның фаразланган 
кҥлҽме 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруга бюджет 
ассигнованиелҽре кҥлҽме муниципаль район 
бюджеты акчалары исҽбеннҽн 80885,1 мең сум 
тҽшкил итҽ,  
шул исҽптҽн еллар буенча: 
2020 ел – фараз) - 15692,0 мең сум; 
2021 ел – фараз) - 16163,0 мең сум; 
2022 ел – фараз) - 16648,0 мең сум; 
2023 (фараз) ел – 17147,0 мең сум.  
2024 фараз (ел) - 17659,0 мең сум.  
Искҽрмҽ:  программаны финанслау кҥлҽменҽ 
фаразланган характерда һҽм бюджет акчаларының 
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, ел саен тҿзҽтмҽлҽр 
кертергҽ тиеш. 

8 Ярдҽмче программаның Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары белҽн 
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ахыргы нҽтиҗҽлҽре колачланган балалар 5 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге 
балалар һҽм яшьлҽрнең гомуми саны-2024 елга 
100 %  
Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары буенча 
укучыларның тҿрле дҽрҽҗҽдҽге олимпиадаларда 
һҽм конкурсларда катнашучы ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары буенча гомуми саны-2024 елга 
карата 47 %. 
Спорт юнҽлешендҽге ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары белҽн колачланган балалар саны 5 
яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге һҽм аннан ҿлкҽнрҽк 
балалар һҽм яшьлҽр саны 2024 елга 15% ка кадҽр 
Район һҽм республика ярышлары призерлары 
булган спортчылар саны 2024 елга 20% ка кадҽр 
арткан. 
Туризм-2024 елга 17%. 
Техник иҗат-2024 елга 25%. 
Музейлар ҿлеше һҽм музей педагогикасын гамҽлгҽ 
кертҥ – 2024 елга 100% ка кадҽр 
 

 
2. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СФЕРАСЫНЫҢ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ҼЛЕГЕ ҾЛКҼДҼ ТҾП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ 
ТАСВИРЛАУ ҺҼМ АНЫҢ ҤСЕШЕ ФАРАЗЛАРЫ 

«Ҿстҽмҽ белем бирҥ» ярдҽмче программасының эшчҽнлек ҿлкҽсе Югары 
Ослан муниципаль районы территориясендҽ урнашкан муниципаль ҿстҽмҽ белем 
бирҥ учреждениелҽре системасын ҥз эченҽ ала һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ ҿлкҽсендҽ 
мҽгариф сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру чараларын билгели. 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ балаларның һҽм ҿлкҽннҽрнең иҗади сҽлҽтлҽрен 
формалаштыруга һҽм ҥстерҥгҽ, аларның интеллектуаль, ҽхлакый һҽм физик 
камиллҽшҥгҽ булган шҽхси ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥгҽ, сҽламҽт һҽм имин яшҽҥ 
рҽвеше культурасын формалаштыруга, сҽламҽтлекне ныгытуга, шулай ук 
балаларның һҽм яшьлҽрнең ялын оештыруга юнҽлтелгҽн. Балаларга ҿстҽмҽ белем 
бирҥ аларның җҽмгыять тормышына җайлашуын, һҿнҽри юнҽлеш бирҥне, шулай ук 
сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥне тҽэмин итҽ. Ҿстҽмҽ гомуми 
белем бирҥ программалары балаларның яшь һҽм индивидуаль ҥзенчҽлеклҽрен 
исҽпкҽ алырга тиеш. 

Югары Ослан муниципаль районында балаларга һҽм яшьлҽргҽ ҿстҽмҽ белем 
бирҥ системасын ҥстерҥ, район мҽгариф учреждениелҽренең тҽрбия потенциалын 
ныгыту буенча уңай тҽҗрибҽ тупланган. Рухи-ҽхлакый, патриотик тҽрбия бирҥ, 
яшҥсмерлҽр арасында тискҽре кҥренешлҽрне профилактикалау ҿлкҽсендҽ максатчан 
программалар тормышка ашырыла. Районда 3 ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениесе 
эшли:  ТР Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы карамагындагы 1 учреждение: ҿстҽмҽ 
белем бирҥ ҥзҽге, балалар сҽнгать мҽктҽбе (мҽдҽният бҥлеге карамагындагы 
балалар), «Спорт мҽктҽбе» - Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бҥлеге. Ҿстҽмҽ белем бирҥ 
укучыларының колачы 68% тҽшкил итҽ. 

Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ системасының гомуми характеристикасы 3.1 
таблицасында кҥрсҽтелгҽн. 

 
Таблица 3.1. - Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ системасының тҿп сан ягыннан 



19 

 

характеристикалары: 

 
Тҽрбия һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ ҿлкҽсенең тҿп ҿстенлеклҽре - рухи-ҽхлакый 

тҽрбия, патриотик тҽрбия һҽм гражданлык тҽңгҽллеген формалаштыру, сҽламҽт 
яшҽҥ рҽвешен алга этҽрҥ, техник иҗат, экологик тҽрбия, балалар туризмын ҥстерҥ. 

Балаларны һҽм яшҥсмерлҽрне физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥгҽ 
җҽлеп итҥ буенча чаралар кҥрелгҽн. Югары Ослан район ҥзҽгендҽ «Чемпион» спорт-
сҽламҽтлҽндерҥ комплексының яңа бинасы, универсаль спорт мҽйданчыклары 
тҿзелде. 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ системасында физкультура-сҽламҽтлҽндерҥ һҽм спорт-
массакҥлҽм эш баланың физик яктан камиллҽшҥенҽ, сҽламҽт яшҽҥ рҽвешен 
формалаштыруга, миллҽтнең спорт резервын тҽрбиялҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн. Балалар-
яшҥсмерлҽр спортын алга таба ҥстерҥ спорт мҽктҽбе хисабына гына тҥгел, ҽ балалар 
белҽн класстан тыш һҽм мҽктҽптҽн тыш эшнең башка формаларын ҥстерҥ, гомуми 
белем бирҥ учреждениелҽрендҽ физкультура-сҽламҽтлҽндерҥ һҽм спорт 
секциялҽрен һҽм клубларны булдыру ярдҽмендҽ дҽ гамҽлгҽ ашырыла. Балаларга 
ҿстҽмҽ белем бирҥнең ҽлеге юнҽлешен ҥстерҥ ҿчен мҽгариф, физик культура һҽм 
туризм системасының, иҗтимагый оешмаларның тырышлыкларын берлҽштерҥ 
резерв булып тора. 

Физкультура-спорт юнҽлешендҽге балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ ярдҽм итҽ: 
- кече яшьтҽге балаларны физкультура белҽн шҿгыльлҽнҥгҽ тарту; 
- физик культура һҽм спорт белҽн даими шҿгыльлҽнҥгҽ мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге 

балаларны һҽм мҽктҽп укучыларын мҿмкин кадҽр кҥбрҽк җҽлеп итҥ; 
- ҥсеп килҥче буынны начар гадҽтлҽрдҽн һҽм деструктив тҽртиптҽн арындыру; 
- авыруларны профилактикалау һҽм дҽвалау максатларында физкультура-

сҽламҽтлҽндерҥ дҽреслҽреннҽн актив файдалану; 
- Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ яшҽҥче балалар һҽм 

яшҥсмерлҽрнең физик сҽламҽтлеге кҥрсҽткечлҽрен яхшырту ;  
- ҥсеп килҥче буынны физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥгҽ 

массакҥлҽм җҽлеп итҥ. 
Шул ук вакытта физкультура-спорт юнҽлешендҽге эшне оештыруда тҥбҽндҽге 

проблемалар бар:  
- гомуми белем бирҥ учреждениелҽренең матди-техник базасы начар; 
- республика дҽрҽҗҽсендҽ катнашу ҿчен муниципаль берҽмлеклҽрдҽ спорт-

массакҥлҽм чараларын оештыру ҿчен финанслауның җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы ;  
- физик тҽрбия һҽм сҽламҽтлҽндерҥ процессын заманча программа-методик 

һҽм технологик тҽэмин итҥнең җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ булмавы; 

т/б 
но
ме
р 

Кҥрсҽткеч атамасы 
2019 
ел 

 
2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

 
2023 
ел 

2024  
ел 

1 
5-18 яшьлек балалар һҽм 
яшьлҽр саны 

2190 2196 2207 2215 2225 2233  

2 

Ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары белҽн 
колачланган балалар 5-18 
яшьлек балалар һҽм 
яшьлҽрнең гомуми саны 
буенча, % 

67 68 68 70 72 75 
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- спортның кирҽкле юнҽлешлҽре буенча профессиональ педагогик һҽм тренер 
кадрларына кытлык. 

Районда балаларны һҽм яшҥсмерлҽрне физик культура һҽм спорт белҽн 
шҿгыльлҽнҥгҽ җҽлеп итҥ буенча эш системада алып барыла. 

Ҽмма кҥрелгҽн чаралар районда хҽлне тамырдан ҥзгҽртергҽ мҿмкинлек бирми. 
Бҥген гражданлык, патриотик ҥзаң һҽм конструктив иҗтимагый тҽртипнең тҥбҽн 
дҽрҽҗҽсе кҥзҽтелҽ. Балалар һҽм укучы яшьлҽрне тҽрбиялҽҥ мҽсьҽлҽлҽре белҽн 
бҽйле тҿрле хезмҽтлҽр һҽм ведомстволар эшчҽнлеген координациялҽҥне талҽп итҽ. 
Балалар һҽм яшьлҽр арасында популяр булган эшчҽнлекнең яңа формаларын 
ҥзлҽштерергҽ омтылучы балалар һҽм яшьлҽрнең мҽнфҽгатьлҽре тулысынча исҽпкҽ 
алынмый.  

Тҽрбия һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ ҿлкҽсен ҥстерҥнең ҿстенлекле бурычы-балалар 
һҽм яшҥсмерлҽрнең ҿстҽмҽ белем бирҥ хезмҽтлҽрен колачлауны арттыру һҽм 
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең халыкның ҥзгҽргҽн ихтыяҗларына туры килҥен 
тҽэмин итҥ, яңа буын мҽгариф программаларын гамҽлгҽ кертҥ, мҽгариф 
оешмаларында тҽрбия компонентларын ҥстерҥ, социаль статусны ҥстерҥ, шҽхеснең 
рухи-ҽхлакый ҥсеше, укучыларны тормышка ҥзбилгелҽнҥгҽ, социаль адаптациягҽ 
ҽзерлҽҥне тҽэмин итҥ. 

 
3. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ МАКСАТЫ ҺҼМ 

БУРЫЧЛАРЫ, ВАКЫТЫ  ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ 

«Ҿстҽмҽ белем бирҥ» ярдҽмче программасының максаты-район 
приоритетлары нигезендҽ балаларга һҽм яшьлҽргҽ ҿстҽмҽ белем бирҥ һҽм тҽрбия 
бирҥ муниципаль системасын ҥстерҥ. 

Ярдҽмче программаның бурычлары: 
- ведомство буйсынуындагы учреждениелҽрнең эшчҽнлеген (тҿрле 

юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, 
шул исҽптҽн муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ ;  

- ҿстҽмҽ белем бирҥ эчтҽлеген модернизациялҽҥ; 
- ҿстҽмҽ белем бирҥ инфраструктурасын ҥстерҥ. 
Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруның ахыргы нҽтиҗҽлҽренең тҿп 

кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

 «5 яшьтҽн алып 18 яшькҽ кадҽрге балалар һҽм яшьлҽр саны буенча ҿстҽмҽ 
белем бирҥ программалары белҽн колачланган балалар ҿлеше». 

Ҽлеге кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте 2019 елның 67% тан 2024 елга 75% ка кадҽр 
булырга тиеш. 

 «Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары буенча укучыларның тҿрле дҽрҽҗҽдҽге 
олимпиадаларда һҽм конкурсларда катнашучы ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары 
буенча гомуми санының чагыштырма саны». 

Ҽлеге кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте 2019 елда 41% тан 2024 елга 47% ка кадҽр 
артырга тиеш.  

  «Спорт юнҽлешендҽге ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары белҽн 
колачланган балалар саны 5 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге һҽм аннан да ҿлкҽнрҽк булган 
балалар һҽм яшьлҽр саны». 

Ҽлеге кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте 2019 елда 8% тан 2024 елга карата 15% ка кадҽр 
артырга тиеш.  

 «Район, республика ярышлары призерлары булган спортчылар санын 
арттыру». 

Ҽлеге кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте 2019 елда 15% тан 2024 елга 20% ка кадҽр 
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артырга тиеш.  
Туризм. Ҽлеге кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте 2019 елда 15% тан 2024 елга 17% ка 

кадҽр артырга тиеш.  
Техник иҗат. Ҽлеге кҥрсҽткечнең ҽһҽмияте 2019 елда 20% тан 2024 елга 25% ка 

кадҽр артырга тиеш.  
      Музейлар ҿлеше һҽм музей педагогикасын гамҽлгҽ кертҥ – 2024 елга 100% ка 
кадҽр 

Ярдҽмче программаны тормышка ашыру вакыты – 2020 – 2024 елларда дҽҥлҽт 
программасын тормышка ашыруның бҿтен чоры дҽвамында. Программаны тормышка 
ашыру этаплары билгелҽнми. 

 

4. ЧАРАЛАР СИСТЕМАСЫН БҤЛҤНЕҢ НИГЕЗЛҼМҼСЕ ҺҼМ ПРОГРАММАНЫҢ 
ТҾП ЧАРАЛАРЫН КЫСКАЧА ТАСВИРЛАУ 

1. «Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽрнең эшчҽнлеген (тҿрле 
юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, 
шул исҽптҽн бюджет учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ» 1 бурычны ҥтҽҥ ҿчен 
тҥбҽндҽге тҿп чараларны тормышка ашырырга кирҽк: 

Тҿрле юнҽлештҽге ҿстҽмҽ белем бирҥне оештыру.  
Тҿп чараны тормышка ашыру балалар һҽм яшьлҽргҽ ҿстҽмҽ белем бирҥ 

оешмаларын ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 
Ҽлеге тҿп чара кысаларында ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽре эшчҽнлеген 

тҽэмин итҥ булачак. 
Тҿп чараны финанслау муниципаль район бюджетыннан башкарыла. 
2. Балалар һҽм яшьлҽр ҿчен чаралар оештыру (муниципаль, республика 

конкурсларында катнашу). 
Тҿп чараны тормышка ашыру ҿстҽмҽ белем бирҥ системасын ҥстерҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн. 
Тҿп чараны финанслау республика бюджетыннан һҽм муниципаль район 

бюджетыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
«Ҿстҽмҽ белем бирҥ эчтҽлеген модернизациялҽҥ» 2 бурычны ҥтҽҥ ҿчен 

тҥбҽндҽге тҿп чараларны гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 
3. Балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ системасының потенциалын киңҽйтҥ.  
Тҿп чараны тормышка ашыру ҿстҽмҽ белем бирҥ программаларын гамҽлгҽ 

ашыручы мҽгариф оешмаларында балаларны массакҥлҽм спортка тарту чараларын 
оештыруга, укучыларның һҽм ата-аналарның белем бирҥ программаларын сайлап 
алу иреген тҽэмин итҥ ҿчен шартлар тудыруга, шҽхси нҽтиҗҽлҽргҽ юнҽлдерелгҽн 
индивидуаль белем бирҥ маршрутын тҿзҥ, яңа буын мҽгариф программаларын эшлҽҥ 
һҽм эксперименталь апробациялҽҥгҽ, кече яшьтҽге балаларны, гомуми һҽм һҿнҽри 
белем бирҥ учреждениелҽрендҽ физкультура-сҽламҽтлҽндерҥ һҽм спорт секциялҽре 
һҽм клублар булдыруга юнҽлтелгҽн физик культура белҽн шҿгыльлҽнҥгҽ җҽлеп итҥ. 

Тҿп чараны финанслау республика бюджетыннан һҽм муниципаль район 
бюджетыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

«Ҿстҽмҽ белем бирҥ инфраструктурасын ҥстерҥ» 3 бурычны ҥтҽҥ ҿчен 
тҥбҽндҽге тҿп чараларны гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 

4. Учреждениелҽрнең матди-техник базасын ныгыту. 
Тҿп чараны тормышка ашыру ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽренең матди-

техник базасын яхшыртуга, ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽрендҽ нҽтиҗҽле һҽм 
рациональ укыту-тҽрбия процессын гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар тудыруга, спорт 
юнҽлешендҽге ҿстҽмҽ белем бирҥ программаларын гамҽлгҽ ашыручы оешмаларның 
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матди-техник базасын яңартуга һҽм тулыландыруга, педагогик һҽм тренер 
кадрларының квалификациясен кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Моннан тыш, ҽлеге тҿп чара кысаларында ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽре 
ҿчен лаборатория һҽм спорт җиһазлары сатып алу кҥздҽ тотыла. Тҿп чараны 
финанслау республика бюджетыннан һҽм муниципаль район бюджетыннан гамҽлгҽ 
ашырыла. 
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1. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ АХЫРГЫ НҼТИҖҼЛҼРЕН ФАРАЗЛАУ 

 

Т.б.
ном
ер 

Кҥрсҽткеч атамасы, ҥлчҽҥ берҽмлеге Башкаручы 2019 
ел  

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

2023 
ел 

2024 
ел. 

1 Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары 
белҽн колачланган балалар 5 яшьтҽн 18 
яшькҽ кадҽрге балалар һҽм яшьлҽрнең 
гомуми саны буенча, % 

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 67 68 68 70 

 
 

72 

 
 

75 
 

2 Ҿстҽмҽ белем бирҥ программалары 
буенча укучыларның тҿрле дҽрҽҗҽдҽге 
олимпиадаларда һҽм конкурсларда 
катнашучы ҿстҽмҽ белем бирҥ 
программалары буенча гомуми санының 
чагыштырма кҥлҽме, % 

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 

 
 
 

41 

 
 
 

43 

 
 
 

45 
 

 
 
 

47 

 
 
 

47 

 
 
 

47 

3 Спорт юнҽлешендҽге ҿстҽмҽ белем 
бирҥ программалары белҽн 
колачланган балалар саны 5 яшьтҽн 18 
яшькҽ кадҽрге һҽм аннан да ҿлкҽнрҽк 
балалар һҽм яшьлҽр саны буенча, %  

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

15 

4 Район, республика ярышлары 
призерлары булган спортчылар саны 
арту, %  

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

17 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 Туризм. Балаларны колачлау. 
 

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 

15 15 16 16 17 17 

 Техник иҗат. Балаларны колачлау. 
 

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

25 25 26 26 27 27 
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Т.б.
ном
ер 

Кҥрсҽткеч атамасы, ҥлчҽҥ берҽмлеге Башкаручы 2019 
ел  

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

2023 
ел 

2024 
ел. 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 

 Музейлар ҿлеше һҽм музей 
педагогикасын гамҽлгҽ кертҥ – 2024 елга 
100% ка кадҽр 

«Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» МКУ 

88 90 92 94 96 100 



25 

 

«ГОМУМИ БЕЛЕМ» ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ 
 

1. «ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҤ » ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ 

номер  «Гомуми белем бирҥ» ярдҽмче программасы исеме 

1 Башкаручы Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ 

2 Ярдҽмче программада 
катнашучылар 

Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ, мҽгариф учреждениелҽре  

4 Ярдҽмче программаның 
максаты 

Район икътисадының инновацион ҥсеше 
талҽплҽренҽ туры килҽ торган гомуми белем 
бирҥнең сыйфатын кҥтҽрҥ 

5 Ярдҽмче программаның 
бурычлары 

1. Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр 
эшчҽнлеген (гомуми белем бирҥне оештыру 
буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул 
исҽптҽн муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ 
субсидиялҽр бирҥ. 
2. Заманча мҽктҽп инфраструктурасын 
формалаштыруга юнҽлдерелгҽн гомуми белем 
бирҥ муниципаль системасын ҥстерҥ. 
3. Балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген 
саклау һҽм ныгыту, шулай ук аларда туклану 
культурасын формалаштыру ҿчен шартлар 
тудыру. 
4. Педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ социаль ярдҽм 
кҥрсҽтҥгҽ һҽм укытучы һҿнҽренең статусын 
кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны ҥтҽҥ. 

6 Ярдҽмче программаны 
гамҽлгҽ ашыру сроклары 
һҽм этаплары 

2016-2020 еллар, тормышка ашыру этаплары 
билгелҽнми. 

7 Ярдҽмче программаның 
бюджет 
ассигнованиелҽре кҥлҽме 
(аны гамҽлгҽ ашыру 
еллары буенча бюджет 
ассигнованиелҽренең 
план кҥлҽмнҽрен 
киңҽйтеп), шулай ук 
башка чыганаклардан 
җҽлеп ителҽ торган 
акчаларның фаразланган 
кҥлҽме 

2020-2024 елларда ярдҽмче программа 
чараларын финанслауның гомуми кҥлҽме __ _ 
3100 тҽшкил итҽчҽк_______ 
2020 ел– _______500______ мең сум; 
2021 ел (фараз) – ____600____ мең сум; 
2022 ел (фараз) – ___600_____ мең сум; 
2023 ел (фараз) – ___700_____ мең сум; 
2024 ел (фараз) – ____700_____ мең сум. 
Искҽрмҽ:  Программаны финанслау кҥлҽме 
фаразланган характерда һҽм район бюджеты 
акчаларының мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып ел 
саен тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ тиеш. 

 
 
1. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СФЕРАСЫНЫҢ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ҼЛЕГЕ ҾЛКҼДҼ ТҾП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ ТАСВИРЛАУ ҺҼМ 
АНЫҢ ҤСЕШЕ ФАРАЗЛАРЫ 

2019-2020 уку елында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районында 14 гомуми белем бирҥ учреждениесе һҽм 3 филиал эшли, аларда 1464 
укучы белем ала. 
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Алардан: 
- башлангыч – 3 база мҽктҽплҽренең филиаллары (13 укучы) һҽм башлангыч 

уку дҽрҽҗҽсе (665 укучы); 
 тҿп мҽктҽплҽр-3 (676 укучы); 
- урта-11 (123 укучы); 
Сыйныфларның уртача тулылыгы - 9,7 кеше. 
Белем алу формалары: кҿндезге. 
 
Таблица 2.1  - гомуми белем бирҥ системасының тҿп санлы 

характеристикалары 
 

но
ме
р Кҥрсҽткеч атамасы 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

 
2023 
ел 

 
2024 
ел 

1. Гомуми белем бирҥ оешмаларында гомуми 
белем бирҥ программалары буенча 
укучылар саны, кеше 

1464 1469 1474 1480 1482 

2. 

Яңа федераль дҽҥлҽт белем бирҥ 
стандартлары буенча белем алучы гомуми 
белем бирҥ оешмалары укучылары 
санының чагыштырма саны, % 

92,5 96,5 100 100 100 

3 Халыкның гомуми белем бирҥ сыйфаты 
белҽн канҽгать булуы, % 

82 85 85 85 85 

4 

5 елга кадҽр педагогик эш стажы булган 
муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽре укытучыларының гомуми 
санында ҿлеше, % 

8,2 8,5 8,8 9,1 9,5 

5 
Югары һҿнҽри белемгҽ ия муниципаль 
гомуми белем бирҥ учреждениелҽре 
укытучыларының гомуми санында ҿлеше,% 

90 92 94 96 98 

6 
Укучылар саны - 1 укытучы 

4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 

7 

Муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ укучыларның гомуми 
санында сҽламҽтлек буенча беренче һҽм 
икенче тҿркем балалары ҿлеше, % 

75 80 85 90 95 

9 
Барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽ укучыларның гомуми 
саныннан хҽзерге шартларда укучыларның 
ҿлеше, % 

80 85 90 95 100 

 
Югары Ослан муниципаль районының мҽгариф системасында тҿп чаралар 

белем алуны тҽэмин итҥгҽ, укучыларның белем алу ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ 
ҿчен матди-техник, финанс, кадрлар, идарҽ итҥ шартлары булдыруга юнҽлтелгҽн.  

Компьютер җиһазлары белҽн районның барлык гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽре, балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽре, мҽктҽпкҽчҽ 
учреждениелҽр җиһазландырылган. Уртача 1 компьютерга 3 укучы туры килҽ. Бҥгенге 
кҿндҽ «Интернет» челтҽренҽ киң полосалы керҥ технологиясе буенча 16 мҽктҽп 
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тоташтырылган, ВОЛС буенча 2 мҽктҽп тоташтырылган. Компьютер паркының искерҥе -
100 %.  

2016 елда 75 ноутбук куелган. 
Һҽр мҽгариф учреждениесенең сайты бар, барлык учреждениелҽр дҽ сайттагы 

автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында мҽгариф учреждениелҽренең 
комплекслы edu.tatar.ru электрон мониторингында катнаша. 

Подпрограмма чараларын гамҽлгҽ ашыру тҿрле дҽрҽҗҽдҽге олимпиадалар 
призерлары санын арттыруга ярдҽм итте. Бҿтенроссия фҽн олимпиадалары 
призерлары саны-3 укучы: ОБЖ буенча. Республика фҽн олимпиадалары призерлары 
саны-2 укучы һҽм Бҿтенроссия фҽн олимпиадасының 1 призеры (ОБЖ). Сҽлҽтле 
балаларның һҽм талантлы яшьлҽрнең һҿнҽри ҥз-ҥзлҽрен билгелҽҥ һҽм сҽлҽтлҽрен 
тормышка ашыру ҿчен шартлар тудыру максатыннан, сҽлҽтле балалар һҽм талантлы 
яшьлҽргҽ мҽгълҥматлар банкы булдырылды. Шуның белҽн бергҽ балалар сҽлҽтенҽ 
психологик-педагогик диагностика системасы камиллҽшҥне, фҽнни-педагогик 
потенциалны кулланып сҽлҽтле балаларны ачыклау һҽм алга таба да ҥстерҥне талҽп 
итҽ.  

Инвалид балалар ҿчен уңайлы мохит булдыру максатыннан Югары Ослан, 
Октябрьский, Шеланга, Куралово урта мҽктҽплҽрендҽ «Уңайлы мохит» программасы 
буенча ремонт ҥткҽрелде. Районның 4 мҽктҽбендҽ хроник соматик авыруларның 
авыр тҿрлҽре булган инвалид балаларны ҿйдҽ индивидуаль укыту оештырылды. 

«Мҽгариф» тармагының ҿстенлеклҽре башлангыч гомуми белем бирҥнең 
федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын гамҽлгҽ ашыру, тҿп гомуми һҽм урта 
гомуми белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын гамҽлгҽ кертҥ 
белҽн бҽйле. 

Районның барлык мҽктҽплҽрендҽ дҽ башлангыч гомуми белем бирҥ федераль 
дҽҥлҽт бюджет мҽгариф учреждениесе һҽм тҿп гомуми белем бирҥ федераль дҽҥлҽт 
бюджет мҽгариф учреждениесенең 5-9 сыйныфларында тормышка ашырыла. 2019 
елда «Югары Ослан гимназиясе» МББУ  10 сыйныфларда эксперимент сыйфатында 
тҿп гомуми белем бирҥнең федераль дҽҥлҽт стандарты кертелде. 

2022 елдан Югары Ослан муниципаль районы мҽктҽплҽре урта гомуми белем 
бирҥнең яңа стандартларына кҥчҽчҽк. Белем бирҥнең яңа стандартларына кҥчҥ һҽм 
белем бирҥ процессының сыйфатын бер ҥк вакытта кҥтҽрҥ мҽсьҽлҽлҽре хҽл итҥне 
талҽп итҽ торган проблемалар даирҽсен билгелҽде:  

 районда кҿннең икенче яртысында укучыларның дҽрестҽн тыш эшчҽнлеген 
оештыру ҿчен мҽгариф учреждениелҽре инфраструктурасы тулысынча 
формалаштырылмаган;  
         *башлангыч мҽктҽп укытучыларына һҽм предмет укытучыларына ярдҽмне 
тҽэмин итҥче тьютор (шул исҽптҽн дистанцион) системасы тулы куҽткҽ эшлҽми; 

  компетентлы белем бирҥне тҽэмин итҽ торган белем бирҥ эчтҽлеген һҽм 
технологиялҽрен яңартуны талҽп итҽ; 

 белем бирҥ программаларының вариативлыгын һҽм мҽктҽп белемен карап 
тотуның тҿрле тҿркемнҽргҽ (индивидуаль белем бирҥ траекториялҽре) җайлашуын 
ҥстерҥ зарур. 

Мҽгълҥмати белем бирҥ мохитен формалаштырудагы уңай тенденциялҽргҽ 
карамастан, биредҽ шулай ук хҽл ителмҽгҽн проблемалар кала бирҽ:  

- инвалид балаларны дистанцион формада укыту ҿчен шартлар камиллектҽн 
ерак. 
Район мҽгарифен модернизациялҽҥ бурычларын тормышка ашыру мҽгариф 

учреждениелҽренең педагогик һҽм җитҽкче кадрларының һҿнҽри һҽм социаль 
торышын талҽп итҽ.  
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Хҽзерге вакытта район мҽктҽплҽрендҽ 340 педагогик хезмҽткҽр эшли (урта 
мҽктҽп – 259 кеше, мҽктҽпкҽчҽ белем бирҥ – 81 кеше).  280 кеше (71,9%) югары һҽм 
беренче квалификация категориясенҽ ия, 90% - югары белемле укытучылар, 15% - 
пенсия яшендҽге педагоглар, 20% -35 яшькҽ кадҽрге яшь педагоглар. 

Ҽлеге проблемаларның кҥпчелеге чишелешен, гомуми белем бирҥ ҿлкҽсендҽ 
муниципаль сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыруның оештыру нигезе булып, районның гомуми 
белем бирҥ ҥсешен дҽвам итҥне, гомуми белем бирҥ системасына дҽҥлҽт акчаларын 
инвестициялҽҥ юнҽлешен, эзлеклелеген һҽм контролен тҽэмин итҽ торган ҽлеге 
ярдҽмче программа торырга тиеш. 

 
2. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ МАКСАТЫ ҺҼМ 
БУРЫЧЛАРЫ, СРОКЛАРЫ ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ 

«Гомуми белем» ярдҽмче программасының максаты-район икътисадының 
инновацион ҥсеше талҽплҽренҽ туры килҽ торган сыйфатлы гомуми белем алу 
мҿмкинлеген арттыру. 

Ярдҽмче программаның бурычлары:  
1. Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген (гомуми белем 

бирҥне оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль 
бюджет учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ. 

2. Заманча мҽктҽп инфраструктурасын формалаштыруга юнҽлдерелгҽн гомуми 
белем бирҥ муниципаль системасын ҥстерҥ. 

3. Балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, шулай ук 
аларда туклану культурасын формалаштыру ҿчен шартлар тудыру. 

4. Педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ социаль ярдҽм кҥрсҽтҥгҽ һҽм укытучы һҿнҽренең 
статусын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны ҥтҽҥ. 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруның ахыргы нҽтиҗҽлҽренең тҿп 
кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

 «Бердҽм дҽҥлҽт имтиханын тапшырмаган муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрен тҽмамлаучылар ҿлеше, муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрен тҽмамлаучыларның гомуми санында»  - ҽлеге кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 2020 елда 1,3% тан 2024 елда 0% ка кадҽр кимергҽ тиеш. 

 «Хҽзерге шартларда укучыларның чагыштырма саны»   – ҽлеге кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 2024 елга карата 100% ка кадҽр артырга тиеш. 

 «Тҿрле дҽрҽҗҽдҽге олимпиадаларда һҽм конкурсларда катнашучы гомуми 
белем бирҥ программалары буенча укучылар санының чагыштырма кҥлҽме»  2020 
елда 25% тан 2024 елда 55% ка кадҽр артырга тиеш.  

Ярдҽмче программаны тормышка ашыру вакыты - 2020 – 2024 елларда дҽҥлҽт 
ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруның бҿтен чоры дҽвамында. Ярдҽмче 
программаны гамҽлгҽ ашыру этаплары билгелҽнми. 

 

2. ЧАРАЛАР СИСТЕМАСЫН БҤЛҤНЕҢ НИГЕЗЛҼНҤЕ ҺҼМ ЯРДҼМЧЕ 
ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫН КЫСКАЧА ТАСВИРЛАУ 

«Ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр эшчҽнлеген (гомуми белем бирҥне 
оештыру буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне) тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн муниципаль бюджет 
учреждениелҽренҽ субсидиялҽр бирҥ» 1 бурычын ҥтҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге тҿп чараларны 
гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 

1. Гомуми белем бирҥнең дҽҥлҽт стандарты кысаларында һҽркем ҿчен 
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мҿмкин булган һҽм тҥлҽҥсез гомуми белем алуга гражданнарның хокукларын гамҽлгҽ 
ашыруны тҽэмин итҥ. 

Тҿп чараны тормышка ашыру муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ укучыларның һҽркем ҿчен мҿмкин булган һҽм тҥлҽҥсез 
башлангыч гомуми, тҿп гомуми, урта гомуми белем алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ, 
дҽреслеклҽр һҽм уку ҽсбапларын, укыту чараларын сатып алуга юнҽлдерелгҽн 
республика бюджетыннан хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ чыгымнарын финанс белҽн тҽэмин итҥ.  

2. Гомуми белем бирҥне ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру-методик чаралар 
ҥткҽрҥ. 

Тҿп чараны тормышка ашыру гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
укучыларның укудан тыш эшчҽнлеген ҥстерҥгҽ, чит теллҽрне ҿйрҽнҥ, Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт теллҽре буларак рус теле һҽм татар теле функциялҽрен 
гамҽлгҽ ашыру ҿчен тулы шартлар булдыруга юнҽлтелгҽн. 

Чараны финанслау республика бюджетыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
«Заманча мҽктҽп инфраструктурасын формалаштыруга юнҽлдерелгҽн гомуми 

белем бирҥ муниципаль системасын ҥстерҥ» 2 бурычны ҥтҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге тҿп 
чараларны гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 

3. Гомуми белем бирҥ системасын модернизациялҽҥ буенча чаралар планын 
ҥтҽҥ. 

Бу юнҽлеш буенча чыгымнар Югары Ослан муниципаль районында гомуми 
белем бирҥ системасын модернизациялҽҥ буенча чараларны ҥтҽҥгҽ республика 
бюджетының чыгымнары чагыла, шул исҽптҽн Югары Ослан муниципаль районында 
да: 

- белем бирҥ учреждениелҽрен уку, укыту-лаборатория, укыту-җитештерҥ, 
компьютер һҽм башка җайланмалар белҽн тҽэмин итҥ ;  

- укучыларны йҿртҥ ҿчен транспорт чаралары сатып алу; 
- мҽктҽп китапханҽлҽре фондларын тулыландыру; 
- гамҽлдҽге компьютер классларын модернизациялҽҥ, укытучының һҽм 

укучының автоматлаштырылган эш урыннарын сатып алу, «Укытучыга компьютер» 
программасы буенча алынган укытучыларның ноутбукларын алыштыру; 

- инвалид балаларны дистанцион укытуны тҽэмин итҥче спутник һҽм башка 
элемтҽ каналларын кулланып Интернет челтҽренҽ керҥне оештыру. 

- гомуми белем бирҥ учреждениелҽренең Интернет челтҽренҽ керҥен тҽэмин 
итҥ; 

Чараны финанслау федераль һҽм республика бюджетларыннан гамҽлгҽ 
ашырыла. 

4. Фҽнни һҽм иҗади эшчҽнлекнең тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ сҽлҽтле балаларны 
ачыклау, ҥстерҥ һҽм аларга ярдҽм итҥ системасын булдыру. 

Ҽлеге чараны тормышка ашыру фҽнни һҽм иҗади эшчҽнлекнең тҿрле 

ҿлкҽлҽрендҽ сҽлҽтле балаларны ачыклау, ҥстерҥ һҽм аларга ярдҽм итҥ системасын 

булдыруга юнҽлтелгҽн. Ҽлеге тҿп чара кысаларында тҥбҽндҽге чаралар гамҽлгҽ 

ашырыла: 

 сҽлҽтле балалар ҿчен читтҽн торып дистанцион мҽктҽп эшендҽ, 

республиканың алдынгы югары уку йортлары галимнҽре катнашында сҽлҽтле 

балалар ҿчен профильле сменаларда, мҽктҽп укучыларының бҿтенроссия 

олимпиадаларына ҽзерлек вакытында югары уку йортлары базасында укыту-

тренировка җыеннарында катнашу; 

  сҽлҽтле укучыларның белем бирҥ эшчҽнлегенең тҿрле юнҽлешлҽре буенча 
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иҗади конкурсларда катнашуы; 

  мҽктҽп укучыларының бҿтенроссия олимпиадасында һҽм конкурсларда 

катнашу; 

  Югары Ослан муниципаль районының сҽлҽтле балалар турындагы 

мҽгълҥматлар банкын яңарту һҽм аны системалы яңарту. 

Чараны финанслау җирле һҽм республика бюджетларыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

«Балалар һҽм яшҥсмерлҽр сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту ҿчен шартлар 
тудыру» 3 бурычны ҥтҽҥ ҿчен шулай ук аларда туклану культурасын формалаштыру 
ҿчен тҥбҽндҽге тҿп чараларны тормышка ашырырга кирҽк: 

5. Балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, шулай ук 
аларда туклану культурасын формалаштыру ҿчен шартлар тудыру.  

Ҽлеге чараны тормышка ашыру гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ 
туклануның нҽтиҗҽле системасын оештыруга юнҽлдерелгҽн, ул балалар һҽм 
яшҥсмерлҽрнең сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту ҿчен шартлар тудырырга 
мҿмкинлек бирҽчҽк. Ҽлеге тҿп чара кысаларында гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽренең матди-техник базасын камиллҽштерҥ, район мҽктҽп 
укучыларының бердҽм фҽнни нигезлҽнгҽн балансланган туклану рационын эшлҽҥ 
һҽм гамҽлгҽ кертҥ, белем бирҥ процессында катнашучылар арасында сҽламҽт 
туклану культурасын формалаштыру буенча оештыру-агарту эшлҽрен тҽэмин итҥ 
кҥздҽ тотыла. 

Чараны финанслау җирле һҽм республика бюджетларыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
6. Балаларны савыктыру кампаниясен ҥткҽрҥне оештыру. 
Ҽлеге чараны тормышка ашыру мҽктҽп яны сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларында, 

тҿрле типтагы сҽламҽтлҽндерҥ учреждениелҽрендҽ балаларны сҽламҽтлҽндерҥне 
оештыруга юнҽлдерелгҽн. Ҽлеге чара кысаларында балаларны тҿрле ял һҽм 
сҽламҽтлҽндерҥ формалары белҽн тҽэмин итҥ кҥздҽ тотыла.  

Чараны финанслау федераль бюджеттан һҽм муниципаль район бюджетыннан 
гамҽлгҽ ашырыла. 

«Педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ социаль ярдҽм кҥрсҽтҥгҽ һҽм укытучы һҿнҽре 
статусын кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чараларны башкару» 4 бурычны ҥтҽҥ ҿчен тҿп 
чараларын тормышка ашырырга кирҽк: 

7. Район укытучыларына ипотека кредиты бирҥгҽ бҽйле чыгымнар ҿлешен 

каплауга субсидиялҽр, укытучы һҿнҽренең статусын кҥтҽрҥгҽ, социаль ярдҽм итҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн чараларны ҥтҽҥгҽ. 

Ҽлеге чараны тормышка ашыру яшь укытучылар ҿчен ташламалы ипотека 
кредиты системасын булдыруга, шулай ук муниципаль район мҽгариф 
учреждениелҽренең педагогик хезмҽткҽрлҽренең коммуналь хезмҽтлҽр буенча 
чыгымнарын субсидиялҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн.  

Заемчыларга, шулай ук поручительлҽргҽ, шулай ук «ана капиталы», 
сертификатлар һ. б. рҽвешендҽге социаль тҥлҽҥлҽр суммаларын исҽплҽҥ ҿчен 
максималь мҿмкин булган кредит суммасын җҽлеп итҥ мҿмкинлеге бар. 

Чараны финанслау федераль һҽм республика бюджетларыннан субсидиялҽр 
бирҥ юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 
3. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ АХЫРГЫ НҼТИҖҼЛҼРЕН ФАРАЗЛАУ 

Кҥрсҽткеч атамасы, ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Башкаручы 2020 
ел  

2021 
ел  

2002 
ел  

2023 
ел  

2024 
ел  
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Бердҽм дҽҥлҽт имтиханын 
тапшырмаган муниципаль 
гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрен 
тҽмамлаучылар саныннан 
муниципаль гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрен 
тҽмамлаучылар саны  

Югары Ослан 
муниципаль 

районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ 

1,3 1,0 0,8 0,4 0 

Хҽзерге шартларда 
укучыларның чагыштырма саны 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ 

80 85 90 95 100 

Тҿрле дҽрҽҗҽдҽге 
олимпиадаларда һҽм 
конкурсларда катнашучы гомуми 
белем программалары буенча 
укучылар санының чагыштырма 
саны 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы "Мҽгариф 
бҥлеге" МКУ 50 60 65 70 75 

 
«ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼГАРИФ СИСТЕМАСЫНДА ҺҾНҼРИ 

ЮНҼЛЕШ БИРҤ ЭШЕ» ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ 
 

 «ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼГАРИФ СИСТЕМАСЫНДА ҺҾНҼРИ 
ЮНҼЛЕШ БИРҤ ЭШЕ» ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ 

ном
ер 

«Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф системасында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ 
эше» ярдҽмче программасының исеме 

1 Башкаручы «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бҥлеге» 
МКУ  

2 Ярдҽмче программада 
катнашучылар 

«Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бҥлеге» 
МКУ  
Югары Ослан муниципаль районы халыкны эш белҽн 
тҽэмин итҥ ҥзҽге 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм бҥлеге 
«Матюшино урта мҽктҽбе» каршындагы башлангыч 
һҿнҽри ҽзерлек ҥзҽге 
 

4 Ярдҽмче программаның 
максатлары 

Региональ хезмҽт базары ихтыяҗларын исҽпкҽ алып, 
район мҽгариф системасында һҿнҽри юнҽлеш эше 
инфраструктурасын булдыру аша укучыларның һҿнҽри 
ҥзбилгелҽнеше ҿчен шартлар ҥсеше 

5 Ярдҽмче программаның 
бурычлары 

Югары Ослан муниципаль районының социаль-
икътисади ҥсеше талҽплҽренҽ туры китереп, региональ 
хезмҽт базары ихтыяҗларын исҽпкҽ алып, районның 
мҽгариф системасында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше 
инфраструктурасы моделен эшлҽҥ һҽм тормышка 
ашыру; 
укучыларның һҿнҽри ҥзбилгелҽнеше белҽн бергҽ 
дҽҥлҽт-шҽхси партнерлык механизмнарын эшлҽҥ һҽм 
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тормышка ашыру; 
– мҽгарифне модернизациялҽҥ шартларында, ФГОС 
ДО, ФГОС ОО, һҿнҽри белем бирҥ ФГОС гамҽлгҽ кертҥ 
шартларында укучыларның һҿнҽри ҥзбилгелҽнешен 
нҽтиҗҽле тҽэмин итҥгҽ педагогик кадрларны ҽзерлҽҥ; 
- мҽгариф системасында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшен 
гамҽлгҽ ашыруны фҽнни-методик тҽэмин итҥ; 
- бердҽм һҿнҽри юнҽлеш бирҥче мҽгълҥмати мохит 
формалаштыру. 

6 Муниципаль 
программаны тормышка 
ашыру сроклары һҽм 
этаплары 

Муниципаль программа 2020 елдан 2024 елга кадҽрге 
чорда тормышка ашырыла, программаны тормышка 
ашыру этаплары билгелҽнми. 

7 Муниципаль 
программаның бюджет 
ассигнованиелҽре кҥлҽме 
(аны гамҽлгҽ ашыру 
еллары буенча бюджет 
ассигнованиелҽренең 
план кҥлҽмнҽрен 
киңҽйтеп), шулай ук 
башка чыганаклардан 
җҽлеп ителҽ торган 
акчаларның фаразланган 
кҥлҽме 

Программаны гамҽлгҽ ашыру ҿчен бюджет 
ассигнованиелҽре кҥлҽме 3420,0 мең сум тҽшкил итҽ, 
 шул исҽптҽн еллар буенча: 
2020 ел-660 мең сум; 
2021 ел – фараз) - 660 мең сум; 
2022 ел – фараз) - 700 мең сум; 
2023 ел – фараз) - 700 мең сум; 
2024 (фараз) елга – 700 мең сум.  
Искҽрмҽ:  программаны финанслау кҥлҽменҽ 
фаразланган характерда һҽм бюджет акчаларының 
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, ел саен тҿзҽтмҽлҽр 
кертергҽ тиеш. 

8 Муниципаль 
программаның соңгы 
нҽтиҗҽлҽре 

Һҿнҽри ҥзбилгелҽнеш, укучыларны һҿнҽри сайлап 
алуны тҽэмин итҽ торган һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшенең 
модернизациялҽнгҽн инфраструктурасы, чыгарылыш 
сыйныф укучыларының инновацион икътисадка ихтыяҗ 
булган һҿнҽрлҽр һҽм белгечлеклҽр буенча эшкҽ урнашу 
һҽм социаль-һҿнҽри адаптациясен тҽэмин итҽ торган 
яңартылган инфраструктурасы; 
– районның барлык белем бирҥ оешмаларының уку-
укыту программаларының яңартылган эчтҽлеге, ул 
укуның тҿрле этапларында укучыларның һҿнҽри 
ҥзбилгелҽнеше белҽн бергҽ дҽвамчанлыгын тҽэмин итҽ; 
- мҽгариф системасында укучыларның һҿнҽри юнҽлеш 
бирҥ эше ҿчен ҽзерлҽнгҽн педагогик кадрлар; 
- профориентация эшенең бердҽм ачык мҽгълҥмати 
мохите; 
- укучыларның һҿнҽри ҥзбилгелҽнешен тҽэмин итҥдҽ 
дҽҥлҽт-шҽхси партнерлык моделе; 
- Югары Ослан муниципаль районында профиль белем 
бирҥнең челтҽр моделе; 
- программа-методик тҽэмин ителешле мҽгариф 
оешмаларында педагог-профконсультант эшчҽнлегенең 
апробациялҽнгҽн моделе; 
- башлангыч һҿнҽри ҽзерлек ҥзҽге хезмҽтлҽре 
исемлеген киңҽйтҥ.  
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1. ПОДПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СФЕРАСЫНЫҢ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ҼЛЕГЕ ҾЛКҼДҼ ТҾП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ ТАСВИРЛАУ ҺҼМ 
АНЫҢ ҤСЕШЕ ФАРАЗЛАРЫ 

 
Югары Ослан муниципаль районының социаль-икътисади ҥсешендҽге хҽзерге 

вҽзгыять 2030 елга кадҽрге чорга Татарстан Республикасының социаль-икътисадый 
ҥсеше стратегиясенең тҿп бурычларын хҽл итҥ белҽн бҽйле. Тҿп бурычларның берсе-
тотрыклы икътисади ҥсешне тҽэмин итҥ. 

Тулаем алганда, икътисад ҥсешенең тҿп ресурсы-кадрлар ресурслары. 
Кадрлар потенциалын ҥстерҥ проблемасы аеруча актуаль булып тора, шул ук вакытта 
инновацион икътисад ҿчен белгеч шҽхесенең һҿнҽри ҥзбилгелҽнеше мҽсьҽлҽлҽре 
алып барыла.  

Югары Ослан муниципаль районында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше системасын 
яңарту һҽм камиллҽштерҥ актуальлеге региональ икътисадның конкуренциягҽ 
сҽлҽтле тармакларын нҽтиҗҽле ҥстерҥ һҽм аны квалификацияле кадрлар белҽн 
тҽэмин итҥ максатларына ирешҥ зарурлыгына бҽйле.  

«Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф системасында һҿнҽри юнҽлеш 
бирҥ эше» ярдҽмче программасы (алга таба – ярдҽмче программа) укучыларның 
һҿнҽри билгелҽнешен тҽэмин итҥче шартлар комплексын ҥстерҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшенең теориясе һҽм практикасы аны оештыруда 
мҽгариф системасының ҽйдҽҥче роле турында сҿйли. Хҽзерге вакытта яшьлҽргҽ 
һҿнҽри юнҽлеш бирҥ буенча тармак системасы бу проблеманы тулысынча хҽл итҽргҽ 
мҿмкинлек бирми.  

Ярдҽмче программада һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшенең тҿп звеносы итеп 
районның мҽгариф системасы билгелҽнгҽн. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшенең тҿп 
субъекты булып мҽгариф учреждениелҽре тора. Ҽмма хҽзерге вакытта алар, хезмҽт 
базары ихтыяҗларын исҽпкҽ алып, ҥз мҽнфҽгатьлҽрен исҽпкҽ алып, чыгарылыш 
сыйныф укучыларының һҿнҽри ориентациясе функциясен ҥти.  

Регионның инновацион социаль-икътисадый ҥсеше талҽплҽренҽ карата 
кадрлар потенциалын ҥстерҥ системасы торышын анализлау һҿнҽри юнҽлеш бирҥ 
эшенең актуаль проблемаларын ачыкларга мҿмкинлек бирҽ. 

 Бу: 
– Югары Ослан районының хезмҽт базары перспективалары нигезендҽ 

укучыларның һҿнҽри ҥзбилгелҽнеше проблемаларын хҽл итҥ буенча гомуми, һҿнҽри 
һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ оешмаларының һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшчҽнлеген 
координациялҽҥнең нҽтиҗҽле механизмнары булмау; 

– гомуми, ҿстҽмҽ һҽм һҿнҽри белем бирҥ учреждениелҽрендҽ мҽгариф 
программаларының дҽвамчанлыгы нигезендҽ эшлҽнгҽн һҽм тормышка ашырыла 
торган программаларның җитҽрлек булмавы;  

- профориентация эшенең бердҽм мҽгълҥмати мохите булмау;  
- һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше ҿчен педагогик кадрларның җитмҽве һҽм ҽзерлҽҥ 

системасының формалашмавы;  
- һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше практикасында һҿнҽри ҥзбилгелҽнешне тҽэмин 

итҥдҽ нҽтиҗҽле педагогик технологиялҽрне куллануның җитҽрлек булмавы  ; 
- гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ тормышка ашырыла торган һҿнҽри 

юнҽлеш бирҥче программалар һҽм проектларны ресурслар белҽн тҽэмин итҥнең 
тҥбҽн дҽрҽҗҽсе; 
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- тҿбҽкнең хезмҽт базарында ихтыяҗ булган эшчҽнлек юнҽлешлҽре буенча 
профильле һҽм профильалды эшен оештырганда мҽҗбҥри булган матди-техник 
шартларның туры килмҽве ; 

- мҽгариф оешмаларында технологик белем бирҥне матди-техник яктан тҽэмин 
итҥ канҽгатьлҽнмҽслек булмау. 

Тҿп проблеманы тҥбҽндҽгечҽ билгелҽргҽ була: профориентация эшенең килеп 
туган системасы яшьлҽрнең уңышлы социаль-һҿнҽри билгелҽнешенҽ һҽм 
инновацион социаль-икътисади ҥсеш талҽплҽренҽ туры китереп, Югары Ослан 
районының кадрлар потенциалын нҽтиҗҽле ҥстерҥгҽ ярдҽм итми. 

Бу проблемаларны хҽл итҥ мҽгариф системасын модернизациялҽҥ һҽм гомуми, 
ҿстҽмҽ һҽм һҿнҽри белем бирҥ учреждениелҽренең һҿнҽри ҥз-ҥзлҽрен педагогик 
яктан тҽэмин итҥ процессларын камиллҽштерҥ, шулай ук аларның социаль 
партнерлар, эш бирҥчелҽр, белем бирҥ хезмҽтлҽренҽ заказ бирҥчелҽр, дҽҥлҽт һҽм 
социаль хезмҽтлҽр белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеген ҥстерҥ белҽн турыдан-туры бҽйле.  

Ярдҽмче программаны эшлҽҥнең актуальлеге шулай ук икътисадны 
модернизациялҽҥ шартларында аның эчтҽлеген яңача аңлау, яңа социаль вҽзгыять 
белҽн бҽйле. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ -  “белем бирҥне гомер буе” дҽвам итҥ ҿчен кирҽк 
булган һҿнҽри ҥзбилгелҽнеш компетенциялҽрен ҥзлҽштерҥнең мҿһим шарты.  

Инновацион икътисад ҿчен кадрлар потенциалын ҥстерҥ зарурлыгы арта 
барган шартларда «Югары Ослан муниципаль районының мҽгариф системасында 
һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше» ярдҽмче программасын эшлҽҥнең актуальлеге кҥренеп 
тора. 
 

Программаның тҿп максатлары һҽм бурычлары, 
аны тормышка ашыру этаплары, максатчан индикаторлар һҽм кҥрсҽткечлҽр 

 
Мҽгариф ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтенең тҿп максаты-кешенең тормыш 

сыйфатын арттыру максатларында илнең социаль-икътисадый ҥсеше стратегиясенҽ 
җавап бирҥче сыйфатлы гомуми һҽм һҿнҽри белем алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥ. 

Мҽгариф системасын ҥстерҥнең стратегик юнҽлешлҽре-барлык гражданнарга 
да заманча инновацион икътисад һҽм шҽхси потенциалны гамҽлгҽ ашыру 
талҽплҽренҽ җавап бирҥче белем алу мҿмкинлеген тҽэмин итҥ. 

Ярдҽмче программаның максаты:  
- региональ хезмҽт базары ихтыяҗларын исҽпкҽ алып, районның мҽгариф 

системасында һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше инфраструктурасын формалаштыру аша 
укучыларның һҿнҽри билгелҽнеше ҿчен шартлар тудыру. 

Программаның бурычлары: 
– мҽгариф системасы учреждениелҽре, эш бирҥчелҽр, ведомство хезмҽтлҽре 

һҽм учреждениелҽре, иҗтимагый оешмаларның һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшендҽ ҥзара 
хезмҽттҽшлеген һҽм килештерҥне тҽэмин итҽргҽ; укучыларның һҿнҽри билгелҽнешен 
алып бару белҽн шҿгыльлҽнҥче учреждениелҽр һҽм оешмалар инфраструктурасын 
ҥстерҥгҽ ярдҽм итҽргҽ; 

- тҿбҽкнең хезмҽт базарында ихтыяҗ булган һҿнҽрлҽр (белгечлеклҽр) буенча 
һҿнҽри белем бирҥ һҽм һҿнҽри ҽзерлектҽ гражданнарның белем алу ихтыяҗларын 
формалаштыру һҽм ҥстерҥ ҿчен шартлар тудыру;  

– гомуми һҽм һҿнҽри белем бирҥнең дҽвамчанлыгы, профильле белем бирҥне 
ҥстерҥ ҿлешендҽ федераль дҽҥлҽт белем бирҥ стандартларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен 
шартлар тудырырга; 

- бердҽм һҿнҽри юнҽлеш бирҥче мҽгълҥмати мохитне ҥстерҥне тҽэмин итҽргҽ; 
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- район мҽгариф системасы учреждениелҽре практикасында укучыларның 
һҿнҽри ҥзбилгелҽнешен тҽэмин итҥнең инновацион технологиялҽрен кертҥ. 

 
 
 
Программаны гамҽлгҽ ашыру барышын бҽялҽргҽ мҿмкинлек бирҥче максатчан 

кҥрсҽткечлҽр: 

ном
ер 

Кҥрсҽткечлҽр Ҥлчҽ
ҥ 

берҽ
млег

е 

2020 ел 
база 

ҽһҽмия
те 
 

 
Еллар буенча кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 

 2021 
 

2022 2023 2024 

 
Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшенең бердҽм системасын ҥстерҥ 
 

1.1. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ буенча 
программаларны гамҽлгҽ 
ашыручы оешмаларның ҿлеше 

% 50  60 70 90 100 

1.2 Гомуми һҽм ҿстҽмҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре белҽн берлектҽ 
гамҽлгҽ ашырыла торган һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥ программалары 
һҽм проектлары  
 

% 0  75 80 90 100 

1.3. Дҽвамчанлык нигезендҽ гомуми 
һҽм һҿнҽри белем бирҥ 
учреждениелҽре белҽн берлектҽ 
гамҽлгҽ ашырыла торган һҿнҽри 
юнҽлеш буенча белем бирҥ 
программалары ҿлеше 

% 0  50 60 70 80 

1.4 Гомуми һҽм һҿнҽри белем бирҥ 
учреждениелҽре белҽн берлектҽ 
гамҽлгҽ ашырыла торган 
проектлар ҿлеше 

% 0  20 30 40 50 

1.5 Гомуми һҽм һҿнҽри белем 
учреждениелҽре катнашында 
һҿнҽри ҽзерлек программаларын 
гамҽлгҽ ашыручы мҽгариф 
оешмалары ҿлеше  

% 0  25 30 30 30 

1.6 Сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре 
чиклҽнгҽн укучылар ҿчен һҿнҽри 
ҽзерлек программаларын гамҽлгҽ 
ашыручы мҽгариф оешмалары 
ҿлеше 

% 0  10 15 20 20 

1.7 Сҽлҽтле балалар ҿчен һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥче индивидуаль 
программаларны гамҽлгҽ 
ашыручы мҽгариф оешмалары 
ҿлеше  

% 7  25 30 35 40 

1.8 Укучыларның һҿнҽри % 0  25 30 35 40 
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ном
ер 

Кҥрсҽткечлҽр Ҥлчҽ
ҥ 

берҽ
млег

е 

2020 ел 
база 

ҽһҽмия
те 
 

 
Еллар буенча кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 

 2021 
 

2022 2023 2024 

ҥзбилгелҽнешен тҿп белем бирҥ 
программасының бер ҿлеше 
буларак психологик-педагогик 
озатып бару программасын 
гамҽлгҽ ашыручы мҽгариф 
оешмалары ҿлеше. 

1.9 Вакытлыча эшкҽ урнашу белҽн 
бҽйле яшьлҽр ҿлеше   

% 8  20 22 25 30 

1.10 Профориентация хезмҽтлҽре 
алган сҽламҽтлек мҿмкинлеклҽре 
чиклҽнгҽн затлар ҿлеше. 

% 0  17 20 30 40 

1.11 Гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ технологик 
профильле һҽм профильле укыту 
этапларында гомуми белем бирҥ 
оешмаларында укучыларның 
ҿлеше 
 

% 12  20 25 30 35 

1.12 Заманча җиһазлар белҽн 
җиһазландырылган технология 
кабинетлары булган белем бирҥ 
оешмалары  ҿлеше  
 

% 25  75 80 90 100 

2.  Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эше инфраструктурасын ҥстерҥ   

2.1 Гомуми белем бирҥ 
оешмаларында булдырылган 
һҿнҽри юнҽлеш бирҥ хезмҽтлҽре 
саны 

шт 0  8 9 9 9 

2.3 УВПО һҽм УСПО 
профориентация ҥзҽклҽре 
катнашында гамҽлгҽ ашырыла 
торган гомуми белем һҽм ҿстҽмҽ 
белем учреждениелҽренең белем 
бирҥ программалары ҿлеше. 

% 0  60 70 90 100 

2.4 УВПО һҽм УСПО 
профориентация ҥзҽклҽрендҽ 
профориентация хезмҽтлҽрен 
дистанцион режимда алучы 
укучыларның ҿлеше.  

% 0  50 70 90 100 

2.5 Башлангыч һҿнҽри ҽзерлек 
ҥзҽгендҽ һҿнҽри юнҽлеш һҽм 
ҿстҽмҽ һҿнҽри хезмҽтлҽр алучы 
укучылар ҿлеше. 

% 15  20 30 40 50 

 
4. Профориентация эшенең бердҽм мҽгълҥмати мохитен ҥстерҥ 
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ном
ер 

Кҥрсҽткечлҽр Ҥлчҽ
ҥ 

берҽ
млег

е 

2020 ел 
база 

ҽһҽмия
те 
 

 
Еллар буенча кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 

 2021 
 

2022 2023 2024 

 

4.1 Һҿнҽри юнҽлеш бирҥче 
хезмҽтлҽрнең бердҽм электрон 
базасын формалаштыруда 
катнашучы учреждениелҽр ҿлеше 
 

% 0  75 80 85 100 

4.2. "Профориентация" веб-сайты 
эшендҽ катнашучы 
учреждениелҽр ҿлеше   
 

% 0  100 100 100 100 

4.3 Белем бирҥ оешмаларында 
һҿнҽри юнҽлеш бирҥнең 
гамҽлдҽге виртуаль кабинетлары 
булу 

шт 0  10 15 20 20 

4.4 Басма басмаларның кҥлҽме һҽм 
профориентация юнҽлешендҽге 
электрон пособиелҽр кҥлҽме 
(басмаларның гомуми кҥлҽмендҽ) 
арту 

% 10  20 25 30 35 

4.5. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥче медицина 
проектлары ҿлешен арттыру 

% 0  5 6 7 8 

 
5. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшендҽ дҽҥлҽт-шҽхси партнерлык системасын ҥстерҥ 

 

5.1 Социаль партнерларны җҽлеп 
итеп, гамҽли ҿлештҽ гамҽлгҽ 
ашырыла торган гомуми белем 
бирҥ программалары ҿлеше 

% 10  25 30 35 35 

5.2. Һҿнҽри белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ максатчан 
ҽзерлек саны (кеше саны) 

кеше 0  5 7 9 12 

5.3 Гомуми белем бирҥ 
оешмаларында технология 
кабинетларын, уку остаханҽлҽрен 
җиһазлауда предприятиелҽр 
ягыннан финанслашу ҿлеше 

% 5  10 12 15 20 

5.4  Белем бирҥ процессын 
җиһазлауда предприятиелҽр 
ягыннан финанслашуның ҿлеше  

% 0  7 9 10 12 

5.5 Белем бирҥ оешмаларының һҽм 
хезмҽтлҽрнең уртак 
программалары белҽн 
колачланган укучылар яшь 
белгечлҽр белҽн эшлҽҥ буенча 

% 0  5 7 9 10 
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ном
ер 

Кҥрсҽткечлҽр Ҥлчҽ
ҥ 

берҽ
млег

е 

2020 ел 
база 

ҽһҽмия
те 
 

 
Еллар буенча кҥрсҽткечнең 
ҽһҽмияте 

 2021 
 

2022 2023 2024 

предприятиелҽр персоналы 
белҽн эшлҽҥ ҿлеше  
 

5.6 Социаль партнерлар, эш 
бирҥчелҽр катнашында 
оештырыла торган һҿнҽри 
конкурслар һҽм фестивальлҽр 
саны 
 

шт 0  5 5 5 5 

5.7 Предприятиелҽр, эш бирҥчелҽр 
тарафыннан финанслау шарты 
белҽн ҥткҽрелҽ торган һҿнҽри 
конкурслар һҽм фестивальлҽр 
саны  
 
 
 
 

шт 1  5 5 5 5 

 
6. Кадрлар ҽзерлҽҥ һҽм һҿнҽри юнҽлеш бирҥ эшен программалы-методик тҽэмин итҥ 

 

6.1. Профориентация буенча методик 
эшлҽнмҽлҽр комплекты: 
1-4 сыйныф; 
5-7 сыйныф; 
8-9 сыйныф; 
10-11 сыйныф. 

басм
алар 
саны 

 
1 
1 
1 
1 

 

 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 

 
 

1 
1 
1 
1 

 

6.2 Квалификация кҥтҽрҥне, һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥ эше буенча ҽзерлек 
һҽм яңадан ҽзерлҽҥне узган 
гомуми белем бирҥ 
педагогларының ҿлеше (һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥ программаларын 
гамҽлгҽ ашыручы педагоглар 
саны буенча) 

% 0  60 100 100 100 

 
Проектларның программа чаралары. 

Ярдҽмче программаның структурасы максат һҽм бурычларга ирешҥ ҿчен кирҽкле 
ресурсларны бҥлҥне буйсындыруга нигезлҽнгҽн программа-максатчан метод белҽн 
бҽйле. Программа вакыт, ресурслар һҽм башкаручыларга килешенгҽн бер яки 
берничҽ бурычны тормышка ашыру буенча чаралар комплексын ҥз эченҽ ала. 
Программа белҽн идарҽ итҥнең нҽтиҗҽлелеген арттыру максатыннан, чаралар тҿп 
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проектларга берлҽштерелгҽн. Мҽгариф системасында укучыларның һҿнҽри 
билгелҽнешен тҽэмин итҥ шартлары комплексын ҥстерҥ буенча проект технологиясе 
ярдҽмче программаның планлаштырылган нҽтиҗҽлҽренҽ ирешҥ ҿчен аеруча 
максатка ярашлы.  

Таблицада финанс ресурслары кҥлҽмнҽре, җаваплы башкаручылар, 
программаның тҿп проектларын тормышка ашыру, карап тоту (чаралар) сроклары 
кҥрсҽтелгҽн. 

 

Проектның исеме Чараның исеме һҽм 
кыскача характеристикасы 

(тасвирламасы)  

Җаваплы 
башкаручылар 

Вакыт Финанслау 
кҥлҽме 
(сум) 

1. Югары Ослан 
муниципаль 
районы мҽгариф 
системасында 
һҿнҽри юнҽлеш 
эшенең бердҽм 
системасын 
формалаштыру.  
 

1.  Район мҽгариф 
системасында һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥ эше 
инфраструктурасы моделен 
эшлҽҥ һҽм тормышка 
ашыру 

 «Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ 

2020-2024 
ел. 

 

1300,0 мең 
сум  

1.1.  Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ 
хезмҽтлҽре эшчҽнлеген 
норматив-хокукый тҽэмин 
итҥне эшлҽҥ һҽм раслау  

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 
гомуми белем 

учреждениелҽр
е 

2020 ел  

1.2. Югары Ослан 
муниципаль районының 
укучы яшьлҽренҽ, мҽктҽп 
укучыларына һҽм эш белҽн 
тҽэмин ителмҽгҽн халкына 
һҿнҽри юнҽлеш бирҥ һҽм 
һҿнҽри ҥзбилгелҽнеш 
буенча ведомствоара совет 
тҿзҥ 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 
Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
Башкарма 
комитеты 

2020 ел 

1.3. Югары һҿнҽри белем 
бирҥ һҽм УСПО һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥ ҥзҽклҽре 
белҽн килешҥлҽр тҿзҥ 
  

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

база 
мҽктҽплҽре 
җитҽкчелҽре 

2020 ел 
(сентябрь-
октябрь) 

1.4. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ 
буенча проектлар конкурсы 
ҥткҽрҥ 
 

һҿнҽри 
юнҽлеш 

2020 ел 
 

1.5. Татарстан 
Республикасы Мҽгариф 
һҽм фҽн министрлыгының 
коррупциягҽ каршы 
сҽясҽтен тормышка ашыру 
гамҽллҽре турында 
хисаплар  

Мҽгариф 
оешмалары 
җитҽкчелҽре 

2020-2024 
еллар, 
ел саен 

1.6. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥче 
эшчҽнлек алып баручы 
педагоглар арасында 

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 

2020-2024 
елар, 

ел саен 
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конкурслар 
 
 

совет 

1.7. Чыгарылыш сыйныф 
укучылары ҿчен ачык 
ишеклҽр кҿннҽре ҥткҽрҥ 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ 

Ел саен-
ноябрь-
декабрь 

 

1.8. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥче 
программалар буенча 
мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн 
балалар һҽм яшҥсмерлҽр 
ҿчен «риск тҿркеме» җҽйге 
ялын оештыру 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ 

Ел саен, 
җҽйге чорда 

2 Хезмҽт базарында 
ихтыяҗ булган һҿнҽрлҽрне 
һҽм белгечлеклҽрне 
популярлаштыруга 
багышланган һҿнҽри 
юнҽлеш бирҥче чаралар 
ҥткҽрҥ. 

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 
совет 

2020-2024 
еллар 

 

 2.1. «Идеялҽр иҗаты» 
район фестивале проектын 
тормышка ашыру  

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ , 

«Укучылар 
йорты» 

Ел саен, 
март 

2.2. «Балалар һҽм 
яшҥсмерлҽр техник 
иҗатының ачык фестивале» 
проектын гамҽлгҽ ашыру 
(республика ФТТ 
кысаларында) 

«Укучылар 
йорты» 

Ел саен, май  

2.3. Мҽктҽп укучылары ҿчен 
һҿнҽри юнҽлеш бирҥ 
(һҿнҽри пробалар) атнасын 
оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

Мҽктҽп 
җитҽкчелҽре 

 

 3. Мҽгариф 
учреждениелҽрендҽ 
технология кабинетларын 
матди-техник тҽэмин итҥне 
модернизациялҽҥ 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

 

2020-2024 
еллар 

3.1. Мҽктҽплҽрдҽ 
технология кабинетларын 
ремонтлау 

Мҽктҽп 
җитҽкчелҽре 

 

3.2. Һҿнҽри юнҽлеш бирҥ 
эше ҿчен кабинетларны 
җиһазлау  

Мҽктҽп 
җитҽкчелҽре 

 

3.3. Гомуми белем бирҥ 
оешмаларында 
укучыларның һҿнҽри 
ҥзбилгелҽнеше 
мониторингын ҥткҽрҥ 

Мҽктҽп 
җитҽкчелҽре, 
психологик-
педагогик 

хезмҽт 

 

2. Һҿнҽри 2.1. Техник иҗат ҿлкҽсендҽ МКУ "Мҽгариф   
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юнҽлеш бирҥ 
эшенең бердҽм 
мҽгълҥмати 
мохите 

яшьлҽр проектларын алга 
этҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн 
«Профориентация» белем 
бирҥ сайтын булдыру һҽм 
мҽгълҥмати яктан 
тулыландыру. 

бҥлеге", мҽктҽп 
җитҽкчелҽре 

2.2.«Волжская новь» 
газетасы битлҽрендҽ 
яшҥсмерлҽр һҽм яшьлҽр 
ҿчен мҽгълҥмати-
профориентацион 
программа проектын 
тормышка ашыру 

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 
совет 

 

3.Һҿнҽри юнҽлеш 
бирҥ эшен 
кадрлар һҽм 
методик тҽэмин 
итҥ 

3.1.Һҿнҽри юнҽлеш бирҥче 
кадрлар белҽн тҽэмин 
ителешне анализлау 

МКУ "Мҽгариф 
бҥлеге", мҽктҽп 

җитҽкчелҽре 

2020 ел. 
 

 

3.2. УППО һҽм УПОДА 
белем алучы укучы-
яшьлҽрнең мҽгълҥмат 
банкын булдыру буенча 
эшне оештыру 

МКУ "Мҽгариф 
бҥлеге", мҽктҽп 

җитҽкчелҽре 
Ел саен 

3.2.Укучыларның һҿнҽри 
ҥзбилгелҽнешен тҽэмин итҥ 
нҽтиҗҽлелеген 
мониторинглауны оештыру  

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 
совет 

Ел саен 

3.4.Татарстан 
Республикасы мҽгариф һҽм 
фҽн министрлыгының 
коррупциягҽ каршы 
сҽясҽтен тормышка ашыру 
гамҽллҽре турында 
хисаплар 

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 
совет 

2020-2024 
еллар. 

4.Башлангыч 
һҿнҽри ҽзерлек 
Ҥзҽге хезмҽтлҽре 
исемлеген 
киңҽйтҥ.  
 

4.1. Башлангыч һҿнҽри 
ҽзерлек программаларын 
лицензиялҽҥ буенча 
ҽзерлек эше 

МКУ " Мҽгариф 
бҥлеге”, 

ҥзҽк җитҽкчесе 
2020 ел  

 4.2. Ҥзҽкнең матди-техник 
базасын ныгыту 

Башкарма 
комитет 

җитҽкчесе 
урынбасары 

2020-2024 
еллар 

 

 4.3. Ҥзҽк базасында 
профессиональ һҽм 
башлангыч һҿнҽри ҽзерлек 
программалары буенча 
белгечлеклҽрне ҥзлҽштерҥ 
буенча ҿлкҽн сыйныф 
укучыларының 
ҿстенлеклҽре буенча 

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 
совет 

2020-2024 
еллар 
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мониторинг 

 4.4.Ҿлкҽн сыйныф 
укучылары ҿчен башлангыч 
һҿнҽри ҽзерлек курслары 
оештыру  

Башкарма 
комитет, 

МКУ " Мҽгариф 
бҥлеге”, 

ҥзҽк җитҽкчесе 

2020-2024 
еллар 

 

 4.5. Ҿлкҽн сыйныф 
укучылары ҿчен башлангыч 
һҿнҽри ҽзерлек курслары 
кысаларында практика 
оештыру 

Профориентац
ия буенча 

ведомствоара 
совет 

2020-2024 
еллар 

 

 
 

 
 
 

«БЕЛЕМ БИРҤ СЫЙФАТЫН БҼЯЛҼҤ СИСТЕМАСЫН ҤСТЕРҤ» ЯРДҼМЧЕ 

ПРОГРАММАСЫ 

но
ме
р 

Ярдҽмче программаның исеме: «Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасын ҥстерҥ» 

1 Башкаручы Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф бҥлеге" 

МКУ 

2 Ярдҽмче программада 

катнашучылар  

Югары Ослан муниципаль районы "Мҽгариф бҥлеге" 

МКУ 

3 Ярдҽмче программаның максаты  Мҽгариф системасы җитҽкчелҽренең һҽм 

хезмҽткҽрлҽренең карарлары кабул итҥ ҿчен, шулай 

ук белем бирҥнең сыйфатын бҽялҽҥнең муниципаль 

системасын формалаштыру аша югары сыйфатка 

ирешҥ ҿчен белем бирҥ хезмҽтлҽрен 

кулланучыларны ышанычлы һҽм актуаль мҽгълҥмат 

белҽн тҽэмин итҥ. 

4 Ярдҽмче программаның 
бурычлары  

1. Белем бирҥ сыйфатын муниципаль бҽялҽҥ 

эшчҽнлеген тҽэмин итҥ. 

2. Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, мҽктҽп һҽм 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ учреждениелҽре 

укучылары һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен 

ҥткҽрелҽ торган мониторинг чараларын тормышка 

ашыру. 

5 Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ 

ашыру сроклары һҽм этаплары  

2016-2020, тормышка ашыру этаплары билгелҽнми 
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ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СФЕРАСЫНЫҢ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ҼЛЕГЕ ҾЛКҼДҼ ТҾП ПРОБЛЕМАЛАРНЫ ТАСВИРЛАУ ҺҼМ 

АНЫҢ ҤСЕШЕ ФАРАЗЛАРЫ 

     Ҽлеге ярдҽмче программаның эшчҽнлек ҿлкҽсе белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ 
системасын ҥз эченҽ ала. Хҽзерге вакытта белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥнең 
муниципаль системасы кҥп функцияле система буларак формалаштырыла: 

- мҽгариф эшчҽнлеген дҽҥлҽт регламенты процедураларында катнашу (белем бирҥ 
эшчҽнлеген лицензиялҽҥ, белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы 
учреждениелҽрне дҽҥлҽт аккредитациясе, мҽгариф ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт контроле 
(кҥзҽтчелеге) ); 

- дҽҥлҽт йомгаклау аттестация процедураларында катнашу (дҽҥлҽт йомгаклау 

аттестациясе, бердҽм дҽҥлҽт имтиханы һҽм башкалар); 

- белем бирҥ сыйфатын бҽйсез бҽялҽҥ процедурасында катнашу, шул исҽптҽн белем 

бирҥ учреждениесе эчендҽ белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥне дҽ кертеп; 

- тҿрле дҽрҽҗҽдҽге мониторинг тикшеренҥлҽре; 

- ҥз-ҥзеңне бҽялҽҥ процедуралары. 

      Югары Ослан муниципаль районында белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ 
муниципаль системасының аерым механизмнары һҽм процедуралары барлыкка 
килде, алар белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥнең тҿбҽк системасына методик яктан 
туры килҽ. «Татарстан Республикасында электрон мҽгариф» автоматлаштырылган 
мҽгълҥмат системасында урнаштырылган белем бирҥ учреждениелҽренең эш 

6 «Ярдҽмче программаның бюджет 

ассигнованиелҽре кҥлҽме җирле 

бюджет акчалары исҽбеннҽн 

(пландагы бюджет кҥлҽмнҽрен 

арттырып) гамҽлгҽ ашыру еллары 

буенча ассигнованиелҽр кҥлҽме, 

шулай ук башка чыганаклардан 

җҽлеп ителҽ торган чараларның 

фаразланган кҥлҽме» 

2016 - 2020 елларда ярдҽмче программаны 

муниципаль бюджет акчалары хисабына финанслау 

кҥлҽме _____3100______ мең сум тҽшкил итҽчҽк, 

шул исҽптҽн еллар буенча: 

2020 ел ______500____ мең сум; 

2021 ел (фараз) - ___600_____ мең сум; 

2022 ел (фараз) - ____600___ мең сум; 

2023 ел (фараз) - ____700___ мең сум; 

2024 ел (фараз) - _____700___ мең сум.  

Искҽрмҽ:  программаны финанслау кҥлҽменҽ 

фаразланган характерда һҽм бюджет акчаларының 

мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, ел саен тҿзҽтмҽлҽр 

кертергҽ тиеш. 

7 Ярдҽмче программаның ахыргы 

нҽтиҗҽлҽре  

2024 елга белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасы 

кертелгҽн белем дҽрҽҗҽлҽре саны 4 берҽмлеккҽ 

кадҽр арткан. 

Җҽмҽгатьчелек катнашында коллегиаль идарҽ 

органнары (ата-аналар, эш бирҥчелҽр) кертелгҽн 

белем бирҥ һҽм финанс - хуҗалык эшчҽнлегенең 

стратегик мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итҥ 

вҽкалҽтлҽре бирелгҽн мҽгариф учреждениелҽре 

ҿлешен 2024 елда 100% ка кадҽр арттыру  
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кҥрсҽткечлҽре укучыларның, аларның уку-укыту казанышларын 
персонификациялҽнгҽн исҽпкҽ алырга, шулай ук мҽгариф системасы эшенең 
нҽтиҗҽлелеген исҽплҽҥ ҿчен мҽгълҥматларны эшкҽртҥне тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек 
бирҽ. Район мҽктҽплҽрендҽ укучыларның тышкы (бҽйсез) тест формасында уку 
казанышларын бҽйсез бҽялҽҥ кулланыла. Моннан тыш, укучылар тҿрле диагностик 
тикшеренҥлҽрдҽ катнашалар. 
     Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакын яңача тҥлҽҥ системасына 
юнҽлдерелгҽн җитҽкче хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ моделе эшлҽнде. 
     Беренче һҽм югары квалификация категориялҽренҽ педагогик хезмҽткҽрлҽрне 
аттестациялҽҥ процедураларына техник хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽэмин ителде.    Белем 
бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасын камиллҽштерҥ бурычын хҽл итҥ 2020-2024 
елларга кадҽрге программа кысаларында белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ буенча 
чараларны гамҽлгҽ ашыру хисабына да ирешелҽ. 

 

Кҥрсҽткечлҽр һҽм индикаторлар: 

н
о
м
е
р 

Кҥрсҽткечлҽр: Берҽмл
ек 

Еллар буенча кыйммҽт 

   202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1 Башлангыч, тҿп һҽм урта (тулы) гомуми белем 
бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥ (укыту) 
дҽрҽҗҽсе: 

      

 башлангыч белем бирҥ баскычлары % 59 60 62 65 68 

 урта баскыч укыту % 52 55 58 60 65 

 ҿлкҽн баскыч укыту % 63 65 67 69 70 

2 Укучыларның укудан тыш казанышларын бҽялҽҥ 
дҽрҽҗҽсе: 

      

 югары % 10 30 35 40 45 

 урта % 50 50 55 55 55 

 тҥбҽн % 40 20 10 5 5 

3 Белем бирҥ эшчҽнлеген дҽҥлҽт тарафыннан 
бҽялҽҥне тҽэмин итҥ ҿчен белем бирҥ сыйфатын 
бҽялҽҥнең стандартлаштырылган чаралары 
системасы булу 

      

  ҽйе/юк юк ҽйе ҽйе ҽйе ҽйе 

4 Чыгарылыш сыйныф укучысының образына 
(портретына) тҽрбия процессының сыйфатын 
бҽялҽҥ критерийлары системасының туры килҥ 
дҽрҽҗҽсе: 

      

 югары % 40 50 75 80 90 

 урта % 50 40 20 17 9 

 тҥбҽн % 10 10 5 3 1 
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Гомуми белем бирҥ учреждениелҽре дҽрҽҗҽсендҽ белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ 
буенча бурычлар: 
 
- белем бирҥ учреждениесе дҽрҽҗҽсендҽ белем бирҥ сыйфатын тикшерҥ һҽм бҽялҽҥ 
процедураларын тормышка ашыруны тҽэмин итҥ; 
- бҽялҽҥ процедуралары нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽҥ, исҽпкҽ алу һҽм килҽчҽктҽ бҽялҽҥ, 
исҽпкҽ алу нҽтиҗҽлҽрен куллануны тҽэмин итҥ; 
- белем бирҥ учреждениесенең сыйфатын бҽялҽҥ системасын ҥз эченҽ алган белем 
бирҥ программасын эшлҽҥ һҽм тормышка ашыру; 
- мҽгариф учреждениесенең торышын һҽм ҥсеш динамикасын характерлаучы 
кҥрсҽткечлҽр системасын эшлҽҥдҽ катнашу; 

- белем бирҥ программасы нигезендҽ белем бирҥ учреждениесендҽ контроль-бҽялҽҥ 
процедураларын, белем бирҥ сыйфаты мҽсьҽлҽлҽре буенча мониторинг һҽм башка 
тикшеренҥлҽр ҥткҽрҥне тҽэмин итҥ; 
- мҽгариф учреждениесендҽ белем бирҥ сыйфатын мониторинглау системасын 
формалаштыру, белем бирҥ учреждениесенең торышы һҽм ҥсеш динамикасы 
турында мҽгълҥмат җыю, эшкҽртҥ, саклау һҽм тапшыру, белем бирҥ учреждениесе 
дҽрҽҗҽсендҽ белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽрен анализлау; 
- белем бирҥ учреждениесенең белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ системасыннан тҿп 
файдаланучыларның сораулары буенча мҽгълҥматны ҿйрҽнҥ һҽм бирҥ; 
- белем бирҥ сыйфаты турында мҽгълҥмат алмашу регламентлары нигезендҽ 
мҽгълҥмат бирҥне тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн мҽгариф учреждениесе хезмҽткҽрлҽренҽ 
хезмҽт хакын стимуллаштыручы ҿстҽмҽ тҥлҽҥ билгелҽҥ турында карар кабул итҥ 
ҿчен; 
- мҽгариф учреждениесендҽ белем бирҥ торышы турында еллык халык алдында 
хисап бирҥ юлы белҽн халыкка мҽгълҥмат бирҥне оештыру. 

Шуңа да карамастан, бҥгенге кҿндҽ мҽгариф системасының актуаль 
юнҽлешлҽре буенча мҽгълҥмати белем бирҥ сыйфаты моделе юк; белем бирҥ 
учреждениелҽре эшчҽнлегенең тҿрле аспектлары турында халык алдында хисап 
бирҥ стандартлары формалаштырылмаган, укучыларның укудан тыш казанышларын 
бҽялҽҥнең объектив системасын һҽр җирдҽ гамҽлгҽ кертҥ зарур; кулланучыларның 
һҽм җҽмҽгать институтларының белем бирҥ сыйфатын контрольдҽ тоту һҽм 
бҽялҽҥдҽ катнашу механизмнарын камиллҽштерҥ зарурлыгы һ. б. 

Моның нҽтиҗҽсе булып, белем бирҥ сыйфатын кҥтҽрергҽ һҽм укучыларның иң 
яхшы тҿркемнҽреннҽн артта калуны киметергҽ мҿмкинлек бирҥче нҽтиҗҽле идарҽ 
карарларын кабул итҥдҽ кыенлыклар булу тора. Белем бирҥ системасында 
сыйфатны бҽялҽҥ механизмнары йомшак  булу сҽбҽпле, дҽҥлҽт сҽясҽте 
чараларының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ практикасы ҥсмҽгҽн диярлек, бу кҥрелҽ торган 
чараларның нҽтиҗҽлелегенҽ ышанычлы ирешергҽ мҿмкинлек бирми. 

Ҽлеге юнҽлеш буенча вҽзгыятьнең ҥсеш фаразы-белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ 
процедураларының һҽм механизмнарының балансланган системасын булдыру. 

2. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ МАКСАТЫ ҺҼМ 
БУРЫЧЛАРЫ, ВАКЫТЫ ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ 

Ярдҽмче программаның максаты-белем бирҥ системасы җитҽкчелҽренең һҽм 
хезмҽткҽрлҽренең карарлар кабул итҥ ҿчен, шулай ук белем бирҥ хезмҽтлҽрен 
кулланучыларның белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥнең тҿбҽк һҽм муниципаль 
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системасын формалаштыру аша югары сыйфатка ирешҥ ҿчен ышанычлы һҽм 
актуаль мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ. 

Ярдҽмче программаның бурычлары: 

   1. Белем бирҥ сыйфатын муниципаль бҽялҽҥ эшчҽнлеген тҽэмин итҥ. 

   2. Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, мҽктҽп һҽм балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 

учреждениелҽре укучылары һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен ҥткҽрелҽ торган 

мониторинг чараларын тормышка ашыру. 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруның ахыргы нҽтиҗҽсенең тҿп кҥрсҽткечлҽре 
булып тора: 
- сыйфатны бҽялҽҥнең тҿбҽк системасы механизмнары тормышка ашырыла торган 
белем дҽрҽҗҽлҽре саны; 
- җҽмҽгатьчелек катнашында коллегиаль идарҽ органнары кертелгҽн мҽгариф 
учреждениелҽре ҿлеше (ата-аналар, эш бирҥчелҽр), аларда мҽгариф һҽм финанс-
хуҗалык эшчҽнлегенең стратегик мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итҥ 
вҽкалҽтлҽре бирелгҽн. 

Ярдҽмче программаны тормышка ашыру вакыты-2020-2024 еллар. 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру этаплары билгелҽнми. 

3.ЧАРАЛАР СИСТЕМАСЫН БҤЛҤНЕҢ НИГЕЗЛҼНҤЕ ҺҼМ ЯРДҼМЧЕ 

ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫН КЫСКАЧА ТАСВИРЛАУ 

«Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ муниципаль ҥзҽге эшчҽнлеген тҽэмин итҥ» 1  
бурычын ҥтҽҥ ҿчен Югары Ослан муниципаль районының мҽгариф системасында 
белем бирҥ нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽҥ инструментларын хуплау һҽм ҥстерҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн тҿп чаралар билгелҽнде: 

  1. Муниципаль учреждениелҽрнең (оешмаларның) эшчҽнлеген (хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрен) тҽэмин итҥ. 

  Тҿп чараны тормышка ашыру Югары Ослан муниципаль районының мҽгариф 
системасында белем бирҥ нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽҥ инструментларын ҥстерҥгҽ һҽм 
ярдҽм итҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 
Ҽлеге чара кысаларында районның барлык белем бирҥ учреждениелҽренең 
мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽр ярдҽмендҽ белем бирҥ ресурсларыннан 
файдалану мҿмкинлеге тҽэмин ителҽчҽк, белем бирҥ сыйфатын мониторинглауга 
һҽм бҽялҽҥгҽ элҽгҥче учреждениелҽр һҽм катнашучылар саны арттырылачак, 
бердҽм дҽҥлҽт имтиханы нҽтиҗҽлҽре турында Россия Федерациясе субъектлары 
мҽгълҥматларыннан мҽгълҥмат алу, җиткерелгҽн муниципаль биремнҽр 
параметрларын ҥтҽҥ дҽрҽҗҽсен арттыру ҿчен шартлар тудырылачак. 
"Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балалар, мҽктҽп укучылары, балаларга ҿстҽмҽ белем бирҥ 
учреждениелҽре укучылары һҽм педагогик хезмҽткҽрлҽр ҿчен ҥткҽрелҽ торган 
мониторинг чараларын гамҽлгҽ ашыру”  2 бурычны ҥтҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге чараларны 
тормышка ашыру зарур: 

Чаралар. 

  Ҽлеге чара кысаларында мҽктҽп һҽм белем бирҥ процессында катнашучылар 
арасында кире элемтҽ системасын тҽэмин итҥче гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽрендҽ белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥнең эчтҽлеген һҽм сыйфатын 
ҥстерҥ хупланачак. Аларга карыйлар: 
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- гомуми белем бирҥнең башлангыч, тҿп һҽм урта (тулы) баскычларында 

белем бирҥ программаларын ҥзлҽштерҥнең фҽн (уку) нҽтиҗҽлҽрен 

мониторинглауның региональ системасын гамҽлгҽ кертҥ; 

- укучыларның укудан тыш казанышларын бҽялҽҥнең тҿбҽк системасын 

гамҽлгҽ кертҥ; 

- гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ тҽрбия процессының сыйфатын 

бҽялҽҥнең тҿбҽк системасын кертҥ; 

- бердҽм дҽҥлҽт имтиханын аналитик тҽэмин итҥ, дҽҥлҽт йомгаклау 

аттестациясен һҽм башка бҽялҽҥ процедураларын (бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

аналитик хисаплар ҽзерлҽҥ, нҽтиҗҽлҽрне куллану һҽм идарҽ карарларын эшлҽҥ 

буенча рекомендациялҽр ҽзерлҽҥ) тҿбҽк системасын кертҥгҽ аерым игътибар 

бирелҽчҽк. 

       Белем бирҥ хезмҽтлҽрен кулланучыларны мҽгариф системасы эшчҽнлеген 
бҽялҽҥгҽ кертҥ һҽм мҽгариф учреждениелҽре эшчҽнлегенҽ дҽҥлҽт-иҗтимагый 
бҽя бирҥ системасын эшлҽҥ юлы белҽн кире элемтҽ һҽм кулланучыга ярдҽм 
механизмнары ҥсҽчҽк. Ҽлеге юнҽлешне тормышка ашыру гражданнарны мҽгариф 
учреждениелҽре белҽн идарҽ итҥгҽ, мҽгариф процессына җҽлеп итҥ зарурилыгы 
белҽн бҽйле. 
Белем бирҥ учреждениелҽренең электрон мониторингын кертҥ юлы белҽн белем 
бирҥ сыйфатын мониторинглауның муниципаль системасы булдырылачак, ул 
укучылар һҽм аларның гаилҽлҽре тарафыннан белем бирҥ хезмҽтлҽрен сайлап 
алу ҿчен мҽгълҥмати база булдырырга мҿмкинлек бирҽчҽк. 

4. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ АХЫРГЫ НҼТИҖҼЛҼРЕН ФАРАЗЛАУ  

 

н
о
м
е
р 

Кҥрсҽткеч исеме, берҽмлек Башкаручы 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Сыйфатны бҽялҽҥнең тҿбҽк системасы 
механизмнары гамҽлгҽ ашырыла 
торган белем дҽрҽҗҽлҽре саны 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
"Мҽгариф 

бҥлеге" МКУ 
 

4 4 4 4 4 

2 Җҽмҽгатьчелек катнашында 
коллегиаль идарҽ органнары кертелгҽн 
мҽгариф учреждениелҽре ҿлеше (ата-
аналар, эш бирҥчелҽр), аларда 
мҽгариф һҽм финанс ҿлкҽсендҽ 
стратегик мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар 
кабул итҥ буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн 
хуҗалык эшчҽнлеге, % 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
"Мҽгариф 

бҥлеге" МКУ 
 

100 100 100 100 100 
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5. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕ ИСЕМЛЕГЕ 

 Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру буенча тҿп чараларның турыдан-туры 

нҽтиҗҽсе кҥрсҽткечлҽре исемлеге. 

   1. Муниципаль учреждениелҽрнең (оешмаларның) эшчҽнлеген (хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрен) тҽэмин итҥ: 

- белем бирҥ сыйфатын мониторинглауга һҽм бҽялҽҥгҽ элҽгҥче учреждениелҽр 

саны; 

- мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽр ярдҽмендҽ белем бирҥ 

ресурсларыннан файдалану мҿмкинлеге алган учреждениелҽр саны; 

- белем бирҥ сыйфатын мониторинглауга һҽм бҽялҽҥгҽ элҽгҥче кешелҽр 

саны; 

- бердҽм дҽҥлҽт имтиханы нҽтиҗҽлҽре турында Россия Федерациясе 

субъектларының мҽгълҥмат базасыннан мҽгълҥмат алган кешелҽр саны. 

   2. Белем бирҥ сыйфатын бҽялҽҥ формаларын ҥстерҥ буенча чаралар: 

- ҥткҽрелгҽн чаралар саны; чараларда катнашучылар саны. 

6. ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ АКЧАЛАРЫН БАШ 

БҤЛҤЧЕЛҼР, ТҾП ЧАРАЛАР КИСЕЛЕШЕНДҼ, ШУЛАЙ УК ЯРДҼМЧЕ 

ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ ЕЛЛАРЫ БУЕНЧА РЕСУРСЛАР БЕЛҼН 

ТҼЭМИН ИТҤ 

    Ярдҽмче программаны финанс белҽн тҽэмин итҥ кҥлҽме чираттагы финанс елына 
һҽм план чорына җирле бюджет турындагы проектны ҽзерлҽҥ кысаларында ел саен 
ачыкланырга тиеш. 
   Барлык проектлар да комплекслы характердагы һҽм бурычларның кҥплеге һҽм 
катлаулылыгы, ахыргы нҽтиҗҽ, ресурслар чикле булу (вакытлы, кеше, финанс); 
конкрет заказчы булу; программаны тормышка ашыруның кыска вакытлары кебек 
билгелҽргҽ ия булган программаның максатлары контекстында эшлҽнгҽн.  

Шулай итеп, стратегиянең, нҽкъ менҽ программаның булуы, проект 
технологиясен менеджментның инновацион технологиясе буларак куллану 
программаның максатына ирешҥ ҿчен тҿп шарт булып тора. 

 
7. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫ КОНТРОЛЬДҼ ТОТУ СИСТЕМАСЫ 

 
   Программаны тормышка ашыру программаның максатларына һҽм бурычларына 
ирешҥгҽ юнҽлдерелгҽн программа чараларын башкаручыларның координациялҽнгҽн 
гамҽллҽреннҽн гыйбарҽт. 
   Программаны тормышка ашыру каралган чараларны ҥтҽҥ юлы белҽн, 
программаның ахыргы нҽтиҗҽлҽренҽ ирешҥ зарурлыгыннан чыгып гамҽлгҽ ашырыла. 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Программа чараларының 
вакытында һҽм сыйфатлы ҥтҽлешен контрольдҽ тота. 
    Программаны тормышка ашыруга юнҽлдерелгҽн Югары Ослан муниципаль районы 
бюджеты акчаларын куллануны финанс-бюджет палатасы, Югары Ослан муниципаль 
районының Контроль - хисап палатасы, башкарма хакимиятнең башка вҽкалҽтле 
органнары тарафыннан финанс тикшерҥе гамҽлгҽ ашырыла. 
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2020-2024 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МҼГАРИФ 
СИСТЕМАСЫНЫҢ КАДРЛАР ПОТЕНЦИАЛЫН ҤСТЕРҤ БҤЛЕГЕ» ЯРДҼМЧЕ 

ПРОГРАММАСЫ 
ПАСПОРТ 

 

Бҥлеклҽр исеме  Кыскача эчтҽлеге  

Ярдҽмче 
программаның 

исеме 

2020-2024 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы мҽгариф системасының кадрлар потенциалын 
ҥстерҥ 

Ярдҽмче 
программаны 
эшлҽҥ ҿчен 

нигез 

 Россия Федерациясе Конституциясе 
 «Мҽгариф турында» Россия Федерациясе Законы 

Ярдҽмче 
программа 
заказчысы 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
мҽгариф бҥлеге»  
Югары Ослан мҽгариф хезмҽткҽрлҽре профсоюзы оешмасы  

Ярдҽмче 
программаны 

эшлҽҥче 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
мҽгариф бҥлеге»  
Югары Ослан мҽгариф хезмҽткҽрлҽре профсоюзы оешмасы 
 

Ярдҽмче 
программаның 

максаты 
(максатлары)  

Мҽгариф системасын модернизациялҽҥ шартларында мҽгариф 
учреждениелҽренең югары профессиональ педагогик һҽм идарҽ 
кадрларына булган ихтыяҗларын тҽэмин итҥ; 
мҽгариф системасының кадрлар потенциалын тамырдан яхшырту, 
тҽрбияче, укытучы һҿнҽренең абруен кҥтҽрҥ  
 

Ярдҽмче 
программаның 

бурычлары 

Педагогларның уңышлы һҿнҽри эшчҽнлеген стимуллаштыру 
системасын ҥстерҥ;   
мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ социаль ярдҽм чараларын ҥстерҥ һҽм 
камиллҽштерҥ;  
район мҽгариф оешмаларында яшь педагогларны җҽлеп итҥ һҽм 
беркетҥ буенча оештыру, мҽгълҥмати эшне кҿчҽйтҥ; 
мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең ҿзлексез һҿнҽри ҥсешенең нҽтиҗҽле 
моделен булдыру  

Ярдҽмче 
программаны 

тормышка 
ашыру вакыты 
һҽм этаплары 

 

 2020-2024 еллар 

Ярдҽмче 
програманы 

башкаручылар 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
мҽгариф бҥлеге»  МКУ, Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
оешмалары   
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Ярдҽмче 
программаны 

финанслау 
кҥлҽмнҽре 

Гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле акчаларның гомуми кҥлҽме 
программа чаралары - ______2700____ мең сум 
шул исҽптҽн еллар буенча: 
2020 ел– ___540______ мең сум 
2021 ел– ____540_____ мең сум 

2022 ел - ___540______ мең сум 
2023 ел - ____540____ мең сум 

2024 ел - ____540_____ мең сум 
 

Ярдҽмче 
программаның 

планлаштырылг
ан нҽтиҗҽлҽре 

Чараларны тормышка ашыру ярдҽм итҽчҽк: 
- кадрлар потенциалының нҽтиҗҽлелеген арттыру; 
- укытучы, тҽрбияче һҿнҽренең абруен кҥтҽрҥ; 
- инновацион белем бирҥ технологиялҽрен гамҽлгҽ кертҥ.  

 
ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУНЫ ИСҼПКҼ АЛЫП, ПРОБЛЕМАНЫҢ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ ҺҼМ ВҼЗГЫЯТЬНЕ ҤСТЕРҤ ФАРАЗЫ 
 

Педагогларның һҿнҽри осталыгы-мҽктҽплҽрдҽ белем бирҥ процессын яңарту 
ҿчен нигез. Районның гомуми белем бирҥ системасында 523 кеше эшли, шуларның 
285е – педагогик хезмҽткҽрлҽр, 250е – фҽн укытучылары. Педагогик хезмҽткҽрлҽр 
арасыннан гендер составы – 223 хатын - кыз, ир – атлар-62. 

Районның гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ эшлҽҥче педагогик 
хезмҽткҽрлҽрнең эш стажы 20 елдан артык-136 кеше (48 %). Югары квалификация 
категориясенҽ ия (35 кеше, 12,2 %) - беренче квалификация категориясенҽ ия (107 
кеше, 36 %). 

Гомуми белем бирҥ учреждениелҽрендҽ фҽн укытучыларының сыйфатлы 
составы 250 (226 югары белемле, бу 90% тҽшкил итҽ). Ҽлеге программаны 
гамҽлгҽ ашыру бурычы 100 % кҥрсҽткеченҽ якынаю. 

Читтҽн торып уку системасында педагогик хезмҽткҽрлҽрнең белем дҽрҽҗҽсен 
кҥтҽрҥгҽ игътибар итҽргҽ. 
Соңгы елларда яшь белгечлҽрнең район мҽгариф оешмаларында беркетелҥ 
тенденциясе кҥзҽтелҽ башлады. Моңа яшь белгечлҽр ҿчен кайбер ташламаларны 
кҥздҽ тоткан республика сҽясҽте дҽ ярдҽм итҽ: 
* - грант ярдҽме; 
* - һҿнҽри эшчҽнлектҽ ҿч ел дҽвамында хезмҽт хакына айлык стимуллаштыручы 

ҿстҽмҽ; 
* - тҿзелеш ҿчен җир участогы бҥлеп бирҥ һҽм ипотека торагы бирҥ хисабына 

торак шартларын яхшырту. 
“Район мҽгариф оешмаларында яшь педагогларны җҽлеп итҥ һҽм беркетҥ буенча 
оештыру, мҽгълҥмати эшне кҿчҽйтҥ" программасын тормышка ашыру бурычы 
нигезендҽ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 21 
маендагы 939 – р номерлы «Татарстан Республикасында Мҽгариф һҽм фҽннең 
нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар планын («юл картасы») раслау 
буенча 2013-2018 елларга Татарстан Республикасында Мҽгариф һҽм фҽн 
ҿлкҽсендҽге ҥзгҽрешлҽргҽ» педагогик хезмҽткҽрлҽрнең гомуми санында 35 яшькҽ 
кадҽрге укытучылар санының ҿлеше. 

 Мҽгариф системасын модернизациялҽҥ, аның яңа сыйфатын һҽм 
нҽтиҗҽлелеген тҽэмин итҥ бурычлары мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри осталыгын 
камиллҽштерҥ проблемасын шактый актуальлҽштерҽ. Бу мҽгарифнең педагогик 
кадрларын ҽзерлҽҥ, яңадан ҽзерлҽҥ һҽм квалификациялҽрен кҥтҽрҥ системасын тирҽн 
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һҽм тҿрле яклап оештыруны талҽп итҽ, бу белем бирҥ процессының заманча эчтҽлеген 
тҽэмин итҽргҽ һҽм перспективалы белем бирҥ технологиялҽрен кулланырга мҿмкинлек 
бирҽчҽк. Шулай ук мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ социаль ярдҽм чараларын алга таба да 
ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ зарур. Ҽлеге бурычларны хҽл итҥгҽ «2016-2020 елларга 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф системасының 
кадрлар потенциалын ҥстерҥ» программасы чаралары юнҽлдерелгҽн.  

 
ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

Максат:  
Мҽгариф системасының кадрлар потенциалын тамырдан яхшырту, тҽрбияче, укытучы 
һҿнҽренең абруен кҥтҽрҥ. 
Бурычлар: 
  - педагогларның уңышлы һҿнҽри эшчҽнлеген стимуллаштыру системасын ҥстерҥ;  
 - мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ социаль ярдҽм чараларын ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ;  
 - район мҽгариф оешмаларында яшь педагогларны җҽлеп итҥ һҽм беркетҥ буенча 
оештыру, мҽгълҥмати эшне кҿчҽйтҥ. 
 - ҿзлексез һҿнҽри белем бирҥнең нҽтиҗҽле моделен булдыру. 
 

ПРОГРАММАЛЫ ЧАРАЛАР СИСТЕМАСЫ ҺҼМ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ 
 

Программа программаны тормышка ашыру буенча муниципаль норматив 
документлар ҽзерлҽҥне һҽм кабул итҥне кҥздҽ тота. Программа чаралары белҽн 
ҥткҽрҥ каралган: 

 - белем бирҥ учреждениелҽренең кадрлар белҽн тҽэмин ителеше торышы 
мониторингы; 

 педагоглар һҽм тҽрбиячелҽр арасында һҿнҽри конкурслар; 
 яшь педагоглар ҿчен чаралар ҥткҽрҥ; 
 җирле массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында педагогик хезмҽтне пропагандалау 

буенча чаралар планы; 
- укытучыларның эш тҽҗрибҽсеннҽн җыентыклар ҽзерлҽҥ һҽм бастыру.; 
- максатчан җыелма буенча укучы студентларга матди ярдҽм чаралары. 
 

ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҤ ҺҼМ АНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ 
БАРЫШЫН КОНТРОЛЬДҼ ТОТУ 

 
 Программаның заказчысы-мҽгариф бҥлеге, ул барлык структур бҥлекчҽлҽр 
эшчҽнлеге ярдҽмендҽ аның ҥтҽлешен оештыра һҽм ҽлеге программаны 
башкаручыларның ҥзара хезмҽттҽшлеген координацияли. 
 Программаның заказчысы аны ҥз вакытында гамҽлгҽ ашыру ҿчен җаваплы, 
законнар нигезендҽ чараларны башкаручыларны билгели.  
 Ҽлеге программаны башкаручылар аның чараларын тормышка ашыру буенча 
конкрет гамҽллҽр планын тҿзи. 
 Программаның заказчысы тарафыннан ел саен Программа чараларының 
кҥрсҽткечлҽре аныклана, аларны гамҽлгҽ ашыру барышына агымдагы контроль алып 
барыла, программаның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре турында Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгына мҽгълҥмат бирелҽ 

 
ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

   
- укытучы, тҽрбияче һҿнҽренең абруен кҥтҽрҥ; 
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- кадрлар потенциалының нҽтиҗҽлелеген арттыру; 
- мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ социаль ярдҽм чараларын тормышка ашыру. 
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ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА  ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 
 

"2020-2024 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф системасының  
кадрлар потенциалын ҥстерҥ” 

(программаның исеме) 
 

т/б 
ном
ер 

Ярдҽмче програманы 
тормышка ашыру 
буенча чаралар 

 

Финанслау кҥлҽме - мең сум. Ҥтҽҥ 
вакыты 

Башкаручы Бюджет алучы, 
Бюджет 
классификациясе 

барлыгы шул исҽптҽн чыганаклар буенча 

федераль 
бюджет 

җирле 
бюджет 

җҽлеп ителгҽн 
чыганаклар 

1   2 3 4 
 

5 6 7 8 9 

1.   1 бҥлек        

1.1. Белгечлҽр ҽзерлҽҥгҽ 
заказ формалаштыру 

максаты белҽн 
мҽгариф 

оешмаларының 
кадрлар белҽн тҽэмин 

ителеше торышына 
мониторинг ҥткҽрҥ 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

" Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ, мҽгариф 

оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел     гыйнвар   

 2021 ел     гыйнвар   

 2022 ел     гыйнвар   

 2023 ел     гыйнвар   

 2024 ел     гыйнвар   
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1.2. Мҽгариф 
оешмаларында 

педагогик кадрларга 
ихтыяҗны 

фаразлауның даими 
гамҽлдҽге системасын 

булдыру  

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

" Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ, мҽгариф 

оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел     ел буена   

 2021 ел     ел буена   

 2022 ел     ел буена   

 2023 ел     ел буена   

 2024 ел     ел буена   

 1.3. Яшь педагоглар белҽн 
эшлҽҥ 

50,0. 
мең сум 

 50,0 мең 
сум 

 2020-2024 
еллар 

 " Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел 10,0 мең 
сум. 

 10,0 мең 
сум 

    

 2021 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

 2022 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

 2023 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

 2024 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 
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1.3.1
. 

Белем бирҥ 
дҽрҽҗҽсендҽ яшь 

белгечлҽрнең 
квалификациясен 
беренчел кҥтҽрҥ 

программасын эшлҽҥ 
һҽм тормышка ашыру 

акчасыз  акчасыз   Район мҽгариф 
оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020     гыйнвар   

 2021       

 2022       

 2023       

 2024       

1.3.2
. 

Остазлык системасын 
оештыру, яшь 

белгечлҽрнең һҿнҽри 
һҽм мҽгълҥмати 

ихтыяҗларын 
мониторинглау 

акчасыз  акчасыз   Район мҽгариф 
оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел     ел буена   

 2021 ел     ел буена   

 2022 ел     ел буена   

 2023 ел     ел буена   

 2024 ел     ел буена   
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1.3.3
. 

Районның яшь 
педагоглары 

ассоциациясенҽ яшь 
тантаналы 

белгечлҽрне кабул итҥ 
(бҥлҽклҽр алу) 

20,0 мең 
сум. 

 20,0 мең 
сум 

 2020-2024 
еллар 

“Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 

“Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 

 шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 август   

 2021 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 август   

 2022 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум . 

 август   

 2023 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 август   

 2024 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум  

 август   

1.3.4
. 

Яшь белгечлҽрне 
һҿнҽри, 

интеллектуаль һҽм 
иҗади конкурсларда 
катнашуга җҽлеп итҥ 

 “яшь укытучы " 
конкурсы 

20,0 мең 
сум 

 20,0 мең 
сум 

 2020-2024 
еллар 

“Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

Район мҽгариф 
оешмалары 

" Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 сентябрь   

 2021 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 сентябрь   
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 2022 ел 5,0 мең 
сум  

 5,0 мең 
сум 

 сентябрь   

 2023 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 сентябрь   

 2024 ел 5,0 мең 
сум 

 5,0 мең 
сум 

 сентябрь   

1.4. Педагогик кадрларның 
һҿнҽри ҥсеше 

турындагы 
мҽгълҥматлар банкын 

булдыру 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары 

 

  
Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел     октябрь   

 2021 ел     октябрь   

 2022 ел     октябрь   

 2023 ел     октябрь   

 2024 ел     октябрь   

1.5. Федераль дҽҥлҽт 
белем бирҥ 

стандартларын 
гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

педагогик кадрларның 
квалификациясен 

кҥтҽрҥ 

акчасыз  акчасыз  2017-2020 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

    Ел 
дҽвамында 
квалифика
ция кҥтҽрҥ 
курслары 

  

 2020 ел       

 2021 ел       

 2022 ел       
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 2023 ел     узу 
графигы  

  

 2024 ел       

1.6. “Мҽгариф бҥлеге " 
МКУ белгечлҽренең, 

җитҽкчелҽрнең, 
мҽгариф 

учреждениелҽренең 
педагогик 

хезмҽткҽрлҽренең 
квалификациясен 

ҥзҽклҽр, 
квалификация кҥтҽрҥ 

институтлары, 
семинарлар, 

форумнар һ.б. аша 
кҥтҽрҥне тҽэмин итҥ, 
(курслар, семинарлар 
ҿчен   килешҥ буенча 

тҥлҽҥ). 

50,0 мең 
сум 

 50,0 мең 
сум 

 2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары 

«Мҽгариф бҥлеге» 
МКУ, Район мҽгариф 

оешмалары 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

 2021 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

 2022 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

 2023 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 
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 2024 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

    

1.7. Мҽгариф бҥлеге һҽм 
мҽгариф бҥлеге 

эшчҽнлеген педагогик 
хезмҽтне 

пропагандалау буенча 
активлаштыру 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел      Ел буена     

 2021 ел     Ел буена     

 2022 ел     Ел буена     

 2023 ел     Ел буена     

 2024 ел     Ел буена     

1.8. Җитҽкче кадрлар 
резервын 
формалаштыру 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары 

 

         

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел.     март   

 2021 ел     март   

 2022 ел     март   

 2023 ел     март   

 2024 ел     март   
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1.9. Белем бирҥ 
учреждениелҽре 

хезмҽткҽрлҽренҽ ел 
саен медицина 
тикшерҥлҽрен 

ҥткҽрҥне оештыру 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

Район мҽгариф 
оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел.     Ел саен, 
медицина 
тикшерҥе 

ҥтҥ 
графигы 

нигезендҽ 

  

 2021 ел       

 2022 ел       

 2023 ел       

 2024 ел       

1.10 Район һҿнҽри 
конкурсларын ҥткҽрҥ: 

- Ел укытучысы 
 

-Ел тҽрбиячесе 
-Ел сыйныф 
җитҽкчесе 

- Йҿрҽгемне 
балаларга бирҽм 

(педагог - 
оештыручылар, ҿлкҽн 
ҽйдаманнар, ҿстҽмҽ 

белем бирҥ 
педагоглары ҿчен) 

(бҥлҽклҽр алу) 

40,0 мең 
сум 

 
 

10,0 
мең сум 

10,0 
мең сум 

10,0 
мең сум 

 
10,0 

мең сум 
 

 40,0 мең 
сум  

 
 

10,0 
мең сум 

10,0 
мең сум 

10,0 
мең сум 

 
10,0 

мең сум 
 

 2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ 

«Мҽгариф бҥлеге» 
МКУ 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 
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 2020 ел. 40,0 мең 
сум 

 40,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2021 ел 40,0 мең 
сум 

 40,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2022 ел 40,0 мең 
сум 

 40,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2023 ел 40,0 мең 
сум 

 40,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2024 ел 40,0 мең 
сум 

 40,0 мең 
сум 

 Ел буена     

1.11. Массакҥлҽм 
мҽгълҥмат чаралары 
аша укытучының уңай 

образын 
формалаштыру 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары, 
массакҥлҽм 
мҽгълҥмат 
чаралары 

 

 Шул исҽптҽн, еллар 
буенча: 

       

 2020 ел     Ел буена     

 2021 ел     Ел буена     

 2022 ел     Ел буена     

 2023 ел     Ел буена     

 2024 ел     Ел буена     
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1.12. Педагог-инноваторлар 
белҽн эшлҽҥ 

рҽвешлҽрен киңҽйтҥ 
(инновацион 

программалар 
конкурслары ҥткҽрҥ) 

(бҥлҽклҽр, грамоталар 
алу) 

50,0 
мең сум 

 50,0 мең 
сум . 

 2020-2024 
еллар 

 “Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2021 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2022 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2023 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

 Ел буена     

 2024 ел 10,0 мең 
сум 

 10,0 мең 
сум 

 Ел буена     

1.13. Район мҽгариф 
системасының иң 
яхшы хезмҽткҽрлҽре, 
һҿнҽри конкурсларда 
җиңҥчелҽр турында 
җыентык басмасы 
(типография килешҥе 
буенча тҥлҽҥ) 

150,0 
мең сум 

 150,0 мең 
сум 

 2020-2024 
еллар 

“Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 

“Мҽгариф бҥлеге” 
МКУ 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел. 30,0 мең 
сум 

 30,0 мең 
сум 

 август   
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 2021 ел 30,0 мең 
сум 

 30,0 мең 
сум 

 август   

 2022 ел 30,0 мең 
сум 

 30,0 мең 
сум 

 август   

 2023 ел 30,0 мең 
сум 

 30,0 мең 
сум 

 август   

 2024 ел 30,0 мең 
сум 

 30,0 мең 
сум 

 август   

1.14. Яшь җитҽкче мҽктҽбе 
эшен оештыру 

акчасыз  акчасыз  2020-2024 
еллар 

«Мҽгариф 
бҥлеге» МКУ, 

Район мҽгариф 
оешмалары 

 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел        

 2021 ел        

 2022 ел        

 2023 ел        

 2024 ел        

1.15. Мҽгариф системасы 
хезмҽткҽрлҽренең 
торак шартларын 

яхшырту чаралары 

    2020-2024 
еллар 

  

1.15.
1. 

Ипотека кредитын 
тҥлҽҥ (килешҥ 

нигезендҽ) 

     Югары Ослан 
муниципаль 

районы, 
мҽгариф бҥлеге 

Югары Ослан 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

 Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел.        

 2021 ел        
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 2022 ел        

 2023 ел        

 2024 ел        

1.16. Педагогик 
белгечлеклҽр буенча 
һҿнҽри белем бирҥ 
учреждениелҽренҽ 
максатчан юнҽлеш 
буенча белгечлҽр 

ҽзерлҽҥ 
- 5 000 сум кҥлҽмендҽ 

стипендия тҥлҽҥ 

    2020-2024 
еллар 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы Башкарма 
комитеты,  

Югары Ослан 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

  
Шул исҽптҽн еллар 
буенча: 

       

 2020 ел     Ел буена     

 2021 ел     Ел буена     

 2022 ел     Ел буена     

 2023 ел     Ел буена     

 2024 ел     Ел буена     

 
 

ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ  
 

т/б 
но
ме
р 

Максатка ирешҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн 

бурычлар 

МАКСАТКА ИРЕШҤНЕ 
ХАРАКТЕРЛАУЧЫ 
КҤРСҼТКЕЧЛҼР 

Ҥлчҽҥ 
берҽмлеге 

Кҥрсҽткечнең тҿп 
ҽһҽмияте 

(программаны 
гамҽлгҽ ашыру 

башына) 

Гамҽлгҽ ашыру еллары буенча 
планлаштырылган кҥрсҽткеч 

2020 
ел 

2021 
ел. 

2022 
ел 

2023 
ел 

2024 
ел 

1 Бурыч 1         

  Педагогларның Кҥрсҽткеч 1: исҽп   9 5 7 9 11 12 
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уңышлы һҿнҽри 
эшчҽнлеген 
стимуллаштыру 
системасын ҥстерҥ 

- һҿнҽри конкурсларда 
җиңҥчелҽр һҽм 
дипломантлар санын 
арттыру 

  Кҥрсҽткеч 2: 
1.3.3.п. буенча 
- укытучы (тҽрбияче) 
һҿнҽренең абруен кҥтҽрҥ 

       

  Кҥрсҽткеч 3: 
 1.3.4.п. буенча 
- конкурсларда катнашучы 
яшь белгечлҽр санын 
арттыру 

исҽп 1 2 3 4 5 6 

  Кҥрсҽткеч 4: 
 1.10 п. буенча 
- һҿнҽри конкурсларда 
катнашучы педагоглар һҽм 
тҽрбиячелҽр санын арттыру 

исҽп 4 5 7 9 11 12 

  Кҥрсҽткеч 5: 
 1.12  п. буенча 
- мҽгарифне программа 
белҽн тҽэмин итҥне яңарту 

       

  Кҥрсҽткеч 6: 
 1.13  п. буенча 
- иң яхшы укытучыларның 
,тҽрбиячелҽрнең һҿнҽри 
конкурсларда 
җиңҥчелҽрнең эш 
тҽҗрибҽсен гомумилҽштерҥ 
һҽм тиражлау  

       

2 Бурыч 2         

  Ҿзлексез һҿнҽри Кҥрсҽткеч 1  %      0 15 25     30 40 45 
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белем бирҥнең 
нҽтиҗҽле моделен 
булдыру 
 

Гомуми белем бирҥнең 
федераль дҽҥлҽт белем 
бирҥ стандартларын 
гамҽлгҽ ашыру ҿчен 
педагогик кадрларның 
квалификациясен кҥтҽрҥ   

  Кҥрсҽткеч 2. 
1.6 п. буенча 
- квалификацияне кҥтҽргҽн 
педагогик хезмҽткҽрлҽр, 
мҽгариф бҥлеге белгечлҽре 
санын арттыру 

% 78,2 80 85 90 95 96 

3 Бурыч         

  Хезмҽткҽрлҽргҽ 
социаль ярдҽм 
кҥрсҽтҥ чараларын 
ҥстерҥ һҽм 
камиллҽштерҥ. 

Кҥрсҽткеч 1 
1.15 п.буенча 
- ипотека кредиты буенча 
тҥлҽҥлҽр суммасын 
арттыру 

Мең сум   0      

  Кҥрсҽткеч 2 
1.16 п. буенча 
- мҽгариф хезмҽткҽрлҽре 
ҿчен бҥлеп бирелҽ торган 
торак кҥлҽмен арттыру 

фатирлар 
саны 

  0      

  Кҥрсҽткеч 3  
1.16 п. буенча 
- педагогик белгечлеклҽр 
буенча белем алучы 
студентларга матди ярдҽм 
кҥрсҽтҥ 

       

 


