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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     26.03.2020                                                                      № 311 

 

«Ел укытучысы» премиясен бирү тәртибе 

һәм шартлары турында Нигезләмәне 

раслау хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты турындагы Нигезләмәнең 4.7 статьясы , Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Уставы нигезендә, Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

        1. «Ел укытучысы»  премиясен бирү тәртибе һәм шартлары турында»гы 

Нигезләмәне кушымта нигезендә расларга. 

 2. Әлеге карарны Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары Е.В. Сороковнинага  йөкләргә 

 
 

 

Җитәкче                                                                                            Р.М. Заһидуллин 

 

 
 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 
Кама Тамагы   
муниципаль районы 
Башкарма комитетының  

2020 елның 26 мартындагы 311  

номерлы карарына кушымта 

 

«Ел укытучысы» премиясен бирү тәртибе һәм шартлары турында Нигезләмә 

1. Гомуми нигезләмәләр 

           1. «Ел укытучысы»  премиясен  бирү тәртибе һәм шартлары турында әлеге 

Нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Башкарма комитеты турындагы нигезләмәнең 4.7 статьясы 

нигезендә эшләнгән, «Ел укытучысы» һөнәри конкурс премияләрен, шулай ук 

тәрбия өлкәсендәге конкурсларны (алга таба - Премия) бүләкләү тәртибен һәм 

шартларын билгели. 

           2. «Ел укытучысы» премиясе муниципаль һөнәри осталык конкурсы, шулай 

ук тәрбия өлкәсендә конкурслар (алга таба - Конкурс) җиңүчеләре һәм 

лауреатларын бүләкләү формасы булып тора. 

           3. Әлеге Нигезләмәне гамәлгә ашыруны финанс белән тәэмин итү Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы мәгариф идарәсенә чираттагы 

финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына) каралган бюджет 

ассигнованиеләре (бюджет йөкләмәләре лимитлары) чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

 

2 статья . Премия белән бүләкләү тәртибе һәм шартлары 

 

          1. Ел саен премия белән Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы муниципаль белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре-

конкурста җиңүчеләр һәм лауреатлар бүләкләнә. 

        2. Премияне бирү номинацияләр буенча башкарыла: 

        1) «Ел укытучысы» (Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы гомуми белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре өчен); 

        2)  «Педагогик дебют» (Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы гомуми белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре өчен 5 елдан 

да артмаган педагогик эш стажы булган); 

        3) «Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы» (Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы гомуми белем бирү оешмаларының татар теле 

һәм әдәбияты укытучылары өчен); 

        4)«Тормыш иминлеге нигезләре курсы буенча Ел укытучысы» (Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы гомуми белем бирү 

оешмаларының тормыш иминлеге нигезләре укытучылары-оештыручылары өчен); 

        5) «Ел тәрбиячесе» (Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре өчен); 

         6) «Йөрәгемне балаларга бирәм» (Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы өстәмә белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре 

өчен); 



        7) «Чын кеше тәрбияләү» (Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы гомуми белем бирү оешмаларының сыйныф җитәкчеләре өчен); 

        8) «Иң яхшы педагог-психолог» (Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмаларының педагог-

психологлары өчен). 

         3. «Тормыш иминлеге нигезләре курсы буенча ел укытучысы» 

номинациясендә конкурс 2 елга бер тапкыр үткәрелә. 

        4. Конкурс нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр һәм лауреатлар билгеләнә. 

        5. Конкурста җиңүчеләр һәм лауреатлар арасында премияләр саны һәм 

акчалата премия күләме түбәндәгечә бүленә: 

        1) конкурсларда җиңгән педагогик хезмәткәргә 5 000 сум күләмендә акчалата 

премия (физик затлар кеременә салымны исәпкә алмыйча);  

        2) икенче нәтиҗә күрсәткән педагогик хезмәткәрләргә (лауреатларга) 3 000 

сум күләмендә  акчалата премия(физик затлар кеременә салымны исәпкә алмыйча); 

        3) өченче нәтиҗә күрсәткән педагогик хезмәткәрләргә (лауреатларга) 2000 сум 

күләмендә  акчалата премия (физик затлар кеременә салымны исәпкә алмыйча). 

        6. Премия белән бүләкләү мәсьәләләре конкурс комиссиясе тарафыннан 

карала (алга таба-комиссия). 

        Конкурс үткәрү тәртибе, комиссия составы Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы «Мәгариф идарәсе» МКУ боерыгы белән раслана. 

        7. Комиссия составына Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы администрациясе, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы мәгариф идарәсе (алга таба-мәгариф идарәсе) вәкилләре, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль белем бирү 

оешмаларының педагогик хезмәткәрләре керә. 

         Комиссия карарлары ачык тавыш бирү юлы белән, әгъзаларының күпчелек 

тавышы белән кабул ителә. Тавышлар тигез булганда комиссия рәисе тавышы 

хәлиткеч булып тора. 

         Комиссия карары беркетмә белән рәсмиләштерелә, комиссия рәисе һәм 

комиссия секретаре тарафыннан имзалана. 

         8. Комиссия нигезләмәсе Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы мәгариф идарәсенең «Ел укытучысы» конкурсы җиңүчеләрен һәм 

лауреатларын акчалата бүләкләү турындагы боерыгын чыгаруга нигез булып тора. 

         Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы мәгариф 

идарәсенең акчалата бүләкләү турында боерыгы (алга таба - акчалата  бүләкләү 

турында карар) комиссия карары кабул ителгәннән соң 7 эш көне эчендә чыгарыла. 

         Акчалата бүләкләү турындагы боерык, премия түләүне оештыру өчен, 

үзәкләштерелгән бухгалтериягә җибәрелә. 

          9. Җиңүчеләргә һәм призерларга дипломнар һәм 2 статьяның 5 пунктында 

билгеләнгән күләмдә акчалата бүләк тапшырыла. 

          Премияне бирү тантаналы шартларда Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы башлыгы яисә аның вәкаләтле заты тарафыннан башкарыла. 

 

3 статья. Йомгаклау нигезләмәләре 

 

          Әлеге Нигезләмә рәсми басылып чыккан көненнән соң үз көченә керә. 


