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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитет 

җитәкчесенең "Муниципаль гомуми 

белем бирү учреждениеләрен Кама 

Тамагы территорияләренә беркетү 

турында" 2020 елның 10 гыйнварындагы 

5 номерлы карарына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында  

   

 

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге        

№ 273-ФЗ Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлеше, Россия Федерациясе 

Мәгариф һәм фән министрлыгының «башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта 

гомуми белем бирү программалары буенча гражданнарны кабул итү тәртибен 

раслау турында» 2014 елның 22 гыйнварындагы  32 номерлы боерыгы, шулай ук 

Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының «2020 елда мәгариф оешмаларына 

кабул итү тәртибе турында» 2020 елның 3 февралендәге в-159/04 номерлы хаты 

нигезендә, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрен Кама Тамагы 

территорияләренә беркетү турында» 2020 елның 10 гыйнварындагы 5 номерлы 

карарына 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә өстәргә: 

 

1

3. 

"Советлар Союзы Герое Чирков Михаил 

Алексеевич исемендәге Кама Тамагы кадет 

интернат-мәктәбе» ДБГБУ 

штп Куйбышев 

Затоны 

 

 



2. 2 пунктка үзгәрешләр кертергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кама Тамагы муниципаль районының дәүләт һәм муниципаль гомуми белем 

бирү оешмалары җитәкчеләренә муниципаль районның гомуми белем бирү 

оешмаларына беркетелгән территорияләрендә яшәүче төп гомуми белем бирү 

программаларын гамәлгә ашыручы гомуми белем бирү оешмаларында укырга 

тиешле балаларны исәпкә алуны, шулай ук бертуганнары - абый һәм (яки) апалары 

белем алган муниципаль белем бирү оешмаларына гомуми башлангыч белем бирү 

программалары буенча укуга өстенлекле кабул итү хокукын гамәлгә ашыруны 

тәэмин итәргә». 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтларында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Мәгариф идарәсе» МКУ, шулай ук районның гомуми белем бирү 

оешмаларының рәсми сайтларында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  Е.В.Сороковнинага йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                     Р.М. Заһидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


