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КАРАР 

№ 145 

 

«Тәтеш муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмалары 

хезмәткәрләренең хезмәт хакы шартлары турында»гы Тәтеш муниципаль 

районы башкарма комитетының 2018 елның 31 августындагы 408 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының дәүләт 

белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы шартлары турында»гы  

2019 елның 31 маендагы 412 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында”гы 

2019 елның 30 декабрендәге 1278 номерлы карарын үтәү нигезендә, Тәтеш 

муниципаль районы башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:     

1. «Тәтеш муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмалары 

хезмәткәрләренең хезмәт хакы шартлары турында»гы Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитетының 2018 елның 31 августындагы 408 номерлы карарына 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1. Күрсәтелгән карар нигезендә расланган Татарстан Республикасы 

мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы шартлары 

турындагы Нигезләмәдәге III бүлекнең 3 пунктындагы 3.1 пунктчасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«3.1. Өлкән тәрбиячеләргә, музыка җитәкчеләренә, укытучы-

дефектологларга, укытучы-логопедларга, педагог-психологларга, кече 

тәрбиячеләргә, тәрбиячеләрнең турыдан-туры мәктәпкәчә яшьтәге укучылар 

(тәрбияләнүчеләр) белән эшләүче ярдәмчеләренә: 
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гомуми үсеш юнәлешендәге төркемнәрдә (төрле яшьтәге төркемнәрне дә 

кертеп): 

ике айдан өч яшькә кадәр - 15 бала; 

өч яшьтән алып белем бирү мөнәсәбәтләре туктатылганга кадәр - 20 бала; 

төркемнәрдә гаилә белеме формасында - 7 бала; 

өч яшькә кадәрге һәм аннан өлкәнрәк балалар өчен компенсацияләүче 

төркемнәрдә: 

сөйләмнәрендә авыр тайпылышлары булган балалар өчен - 6 бала һәм 10 

бала; 

сөйләмнәрендә фонетик-фонематик тайпылышлары булган балалар өчен 

өч яшьтән өлкәнрәкләр арасында - 12 бала; 

саңгырау балалар өчен - ике яшь төркемнәре өчен 6 бала; 

начар ишетүче балалар өчен - 6 бала һәм 8 бала;  

сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен - ике яшь төркемнәре өчен дә 6 бала; 

начар күрүче балалар, амблиопия, косоглазияле балалар өчен - 6 бала һәм 

10 бала; 

терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар өчен - 6 бала һәм 8 бала; 

психик үсеше тоткарланган балалар өчен, акылга зәгыйфь балалар өчен - 6 

бала һәм 10 бала; 

акыл ягыннан артта калган балалар өч яшьтән өлкәнрәкләр арасында - 8 

бала; 

аутистик спектрда тайпылышлары булган балалар өчен - ике яшь 

төркемнәре өчен 5 бала; 

катлаулы дефектлары булган балалар өчен (физик һәм (яки) психик үсештә 

ике яки аннан да күбрәк кимчелек булган) - ике яшь төркеме өчен дә 5 бала; 

катнаш юнәлештәге төркемнәрдә: 

өч яшькә кадәр - 10нан да артык түгел, шул исәптән 3 мөмкинлекләре 

чикләнгән бала; 

өч яшьтән өлкәнрәк: 

10нан да артык түгел, шул исәптән 3 саңгырау бала, яки сукыр бала, яки 

терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар, яки акыл ягыннан зәгыйфь, авыр 



дәрәҗәдәге балалар, яки аутистик спектрдагы зәгыйфь балалар, яки катлаулы 

дефектлы балалар; 

15тән дә артык түгел, шул исәптән амблиопия һәм (яки) косоглазицияле, 

яки начар ишетүче балалар, яки авыр сүздә тайпылышлары булган балалар, яки 

акыл ягыннан артта калган балалар; 

17дән дә артык түгел, шул исәптән 5тән дә артык булмаган психик үсеше 

тоткарланган балалар; 

өч яшькә кадәрге һәм аннан өлкәнрәк балалар өчен сәламәтләндерү 

юнәлешендәге төркемнәрдә: 

туберкулез интоксикациясе булган балалар өчен -  10 бала һәм 15 бала; 

еш кына авыручы балалар һәм башка категория балалар өчен махсус 

сәламәтләндерү чаралары комплексы кирәк - шуңа бәйле рәвештә 10 бала һәм 15 

бала.»; 

3.2 пунктчасын үз көчен югалткан дип санарга; 

күрсәтелгән карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри 

белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында 

нигезләмәнең V бүлегендәге 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча 

сыйныф җитәкчесе функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүләр түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

 

 

 

кайда: 

kr

nzB  - укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча 

сыйныф җитәкчесе функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләү күләме; 

A - сыйныф җитәкчесенең тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү 

буенча функцияләрен тормышка ашырган өчен түләүләрнең даими өлеше аена 

300 сум тәшкил итә; 

Yk - төркемнәр саны; 

 



 

 

 

кайда: 

kr

nzgB  -  төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы оешмаларда 

тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф җитәкчесе 

функцияләрен гамәлгә ашыру өчен түләү күләме; 

Ag - төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы 

оешмаларда тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 

җитәкчесе функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүнең даими өлеше аена 550 

сум тәшкил итә; 

Ykl - класслар саны; 

Kr - төп гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыручы оешмаларда 

тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф җитәкчесе 

функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләүнең алмашынучан өлеше аена 80 сум 

тәшкил итә; 

Yd - классларда укучылар саны. 

Төп гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы оешмаларда 

укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 

җитәкчесе функцияләрен гамәлгә ашыру өчен түләүләр «Габдулла Тукай 

исемендәге Арча педагогика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү 

учреждениесе һәм «Минзәлә педагогика көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем 

бирү учреждениесе өчен тәкъдим ителде; 

Әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының өстәмә һөнәри 

белем бирү программалары - бакалавриат программаларын гамәлгә ашыру буенча 

белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы югары белем бирүче дәүләт мәгариф 

оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

нигезләмәнең 2.1 пунктындагы «Өченче квалификация дәрәҗәсе» графасында «II 

категориядәге укыту-методик эш буенча белгеч»  сүзләрен «I категориядәге 

укыту-методик эш буенча белгеч»  сүзләренә алыштырырга». 



 2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка 

килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Тәтеш муниципаль районы 

башкарма комитеты  

җитәкчесе                                                                                      А.Б. Семенычев 

 

 

 

 

 

 

  


