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2018 елның 12 ноябрендәге “Кама Тамагы
муниципаль районы территориясендә яшәүче
һәм мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп
гомуми һәм урта гомуми белем бирү
программалары буенча белем алырга тиешле
балаларны исәпкә алу тәртибе һәм ата-аналар
тарафыннан
билгеләнгән
белем
алу
формалары
турында”гы
Татарстан
Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитетының 930 номерлы
Карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү
турында
2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә мәгариф
турында”гы Федераль закон нигезендә, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем
бирү программалары буенча белем алырга тиешле балаларны исәпкә алу
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру, Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә
яшәүче барлык гражданнарның да һәр дәрәҗәдәге гомуми белем алу хокукын
тәэмин итү максатларында, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР КЫЛА:
1. 2018 елның 12 ноябрендәге “Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә
яшәүче һәм ата-аналар (законлы вәкилләр) тарафыннан билгеләнгән мәктәпкәчә,
башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү программалары буенча
белем алырга тиешле балаларны исәпкә алу тәртибе һәм белем алу формалары
турында”гы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының 930 номерлы Карарына түбәндәге үзгәрешләр
һәм өстәмәләр
кертергә:
3. тәртипнең 1.12 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:

2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә
мәгариф турында”гы Федераль законның 58 маддәсенең 1 өлеше нигезендә белем
бирү программасын (мәктәпкәчә белем бирү программасыннан тыш) үзләштерү,
шул исәптән белем бирү программасының аерым өлешен яисә бөтен күләмен,
курсны, дисциплинасын (модульләрен) исәпкә алып, укучыларның уку планы белән
билгеләнгән рәвешләрдә үткәрелә торган арадаш аттестациясе белән бергә алып
барыла. Бер яки берничә уку предметы, курс, дисциплиналар (модульләр) белем
бирү программасы буенча арадаш аттестациянең канәгатьләнмәслек нәтиҗәләре яки
гаилә рәвешендә белем алучы яки үз-үзеңә белем бирү буенча башлангыч
аттестация үткәрмәү, мөһим сәбәпләр булмаганда, академик бурыч дип таныла.
Укучыларның башлангыч аттестация үтмәве академик бурыч барлыкка
килүгә нигез булып тора, ул бурычны укучы икенче сыйныфка күчү өчен бетерергә
тиеш. Дәүләт йомгаклау аттестациясе алдыннан укучы
арадаш аттестацияләр
узмаган очракта, ул дәүләт йомгаклау аттестациясен үтүгә кертелми. Укучы, теләсә
кайсы сыйныф өчен академия бурычы була торып, алдагы сыйныфка алдагы ел өчен
булган бурычларын бетерү максаты белән шартлы рәвештә күчерелә.
Мондый бурычны бетерү өчен алдагы сыйныф укучыларына академик бурыч
барлыкка килгәннән соң бер ел эчендә ике омтылыш бирелә.
Әгәр дә академия бурычы бетерелмәсә, башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта
гомуми белем бирү программалары буенча гаилә белеме рәвешендә белем алуын
дәвам итә, ягъни белем бирү оешмасы белем алучы мәктәпкә көндезге уку
формасына теркәлә, шул ук вакытта ата-анадан белем алуның көндезге формасына
керү өчен гариза таләп ителми.”;
түбәндәге эчтәлекле 6 нчы кушымта белән тулыландырырга:
Укучылар экстерн рәвештә арадаш һәм дәүләт аттестациясен үтә ала торган Кама
Тамагы муниципаль районының гомуми белем бирү оешмаларының исемлеге
№
1.
2.
3.

Белем бирү оешмаларының исеме
“Кама Тамагы урта мәктәбе” МББУ
“Рудник урта мәктәбе” МББУ
“Кама Тамагы татар урта мәктәбе” МББУ

»
2. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
Е. В. Сороковнинага йөкләргә.
Җитәкче
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