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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге 

"Тәмте урта гомуми белем бирү мәктәбе" 

Муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесе уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында  

 

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Уставы нигезендә һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгының Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаментының 

2019 елның 25 октябрендәге П 1252/19-ГН номерлы күрсәтмәсе нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

          1. Татарстан  Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тәмте авыл 

җирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге "Тәмте урта гомуми белем бирү мәктәбе" 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында" 2019 елның 8 августындагы 615 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тәмте авыл 

җирлеге "Тәмте урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми 

белем бирү учреждениесе уставына яңа редакциядә түбәндәге өстәмәләрне һәм 

үзгәрешләрне кертергә: 

 

1.1. Уставның  3 бүлегенең 3.1.9 пунктын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Мәктәптә уку елы 1 сентябрьдә башлана (әгәр бу көн ял көненә туры килсә, 

бу очракта уку елы , аннан соңгы беренче эш көнендә башлана) һәм тиешле гомуми 

белем бирү программасының уку планы нигезендә тәмамлана. Уку елы башы 

гомуми белем бирү программасын тормышка ашырганда мәктәпне көндезге-читтән 
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торып уку рәвешендә бер айга күчерергә мөмкин. Гомуми белем бирү 

программаларын үзләштерү барышында укучыларга каникуллар бирелә.»; 

3.7.1 пунктының беренче абзацын төшереп калдырырга; 

3.7.3 пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.7.3. Дәүләт йомгаклау аттестациясенә, академик бурычлары булмаган һәм 

уку планын яки шәхси уку планын тулы күләмдә үтәгән укучы кертелә»; 

6.11 пунктының беренче пунктчасын төшереп калдырырга; 

6.12 пунктның 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«- федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә ашыруны тәэмин 

итәргә;»; 

6.13 пунктының 5 пунктчасын төшереп калдырырга; 

6.17.1 пунктының беренче пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"-  мәктәпнең эш планнарын, белем бирү эшчәнлегенә кагылышлы локаль 

норматив актларны эшли һәм кабул итә;»; 

6.17.1 пунктының 6 пунктчасында «уку елы нәтиҗәләре буенча арадаш 

аттестация үткәрү турында Карар кабул итә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

пункт 6.17.4. Педагогик совет утырышында укучылар һәм ата-аналар 

советларының (законлы вәкилләрнең) вәкилләре хәлиткеч тавыш бирү хокукына ия" 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

 9 бүлеген Уставның түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9. Локаль норматив актлар кабул итү тәртибе 

9.1. Мәктәп эшчәнлеген регламентлаштыручы локаль актларның төп төрләре 

булып тора: җирле үзидарә органнарының боерыклары, карарлары, беркетмәләре, 

кагыйдәләр, шартнамәләр, инструкцияләр, нигезләмәләр, билгеләнгән тәртиптә һәм 

мәктәпнең вәкаләтләре кысаларында кабул ителгән башка локаль актлар. 

9.2. Локаль норматив актларның күрсәтелгән исемлеге төгәл түгел, мәктәп 

эшчәнлегенең конкрет шартларына бәйле рәвештә башка локаль норматив актлар 

кабул ителә ала. 

9.3.Мәктәп белем бирү мөнәсәбәтләрен җайга сала торган нормаларны үз 

компетенциясе чикләрендә «Локаль норматив актларны эшләү, кабул итү һәм раслау 

тәртибе турында» нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе 

законнары нигезендә локаль норматив актлар кабул итә.  

9.4. Мәктәпнең һәр локаль норматив акты әлеге Уставның төп 

нигезләмәләренә каршы килергә тиеш түгел. Мәктәпнең яңа Уставын раслау яки аңа 

тиешле үзгәрешләр, өстәмәләр кертү турында, әгәр элегрәк кабул ителгән локаль 

норматив актлар яңа уставка яки аңа кертелгән үзгәрешләргә каршы килмәсә, алар 

юридик көчне саклыйлар һәм юкка чыгарылырга тиеш түгел.". 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тәмте авыл 

җирлеге «Тәмте урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми 

белем бирү учреждениясе директорына гамәлгә кую документларына кертелүче 

үзгәрешләрне дәүләт теркәвенә алганда мөрәҗәгать итүче булып чыгыш ясарга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

Е.В.Сороковнинага  йөкләргә 

 

 

Җитәкче                                                        Р.М. Заһидуллин 


