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КАРАР
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Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының 2021-2025 елларга
“Мәктәп укучыларына патриотик тәрбия бирү” муниципаль программасын раслау
турында

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында гражданлык-патриотик
тәрбия бирү системасын үстерү һәм ныгыту өчен шартлар тудыру максатыннан
карар бирәм:
1.
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының белем бирү
оешмаларында 2021-2025 елларга «Мәктәп укучыларына патриотик тәрбия бирү»
муниципаль программасын расларга.
2.
Районның белем бирү оешмалары җитәкчеләренә патриотик тәрбиянең
мәктәп программаларын эшләргә.
3.
Әлеге программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту «Мәгариф
бүлеге» МКУ башлыгы Гарипов Л.Т. ка йөкләнә.

Җитәкче

А.Ф. Каюмов

Әтнә районы башкарма комитетының
15.03.2021 елдагы
62 номерлы карары белән кабул ителде

2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы “Мәктәп укучыларына
патриотик тәрбия бирү” максатчан район
программасы

Олы Әтнә авылы,
2021

Программа Паспорты.
Программаның
исеме

2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы
“Мәктәп укучыларына патриотик тәрбия бирү” максатчан район
программасы (алга таба - Программа)

Программаны
эшләү нигезе

Россия Федерациясе Хөкүмәте «2016-2020 елларга Россия
Федерациясе гражданнарын патриотик тәрбияләү"дәүләт
программасы турында" 2015 елның 30 декабрендәге 1493 номерлы
карар (2020 елның 30 мартындагы үзгәрешләр белән)

Программаны
Татарстан Республикасы Әтнә районы башкарма комитеты «___»
раслаган норматив __________ 2021 ел № ____ карары
акт
Программаны
эшләүче

Әтнә районы Башкарма комитетының "Мәгариф бүлеге" МКУ

Программаны
башкаручылар

Әтнә районы Башкарма комитетының "Мәгариф бүлеге" МКУ
Гомуми белем бирү оешмалары

Программаның
максаты һәм
бурычлары

Программаның максаты - үз Ватанын һәм гаиләсен яратучы, актив
тормыш позициясе булган гражданны тәрбияләү өчен шартлар
тудыру.
Программаның бурычлары:
- укучыларга патриотик тәрбия бирү буенча эшне үткәрүнең
оештыру-хокукый нигезен камилләштерү һәм үстерү;
- патриотик кыйммәтләрне системалы пропагандалауны оештыру;
- укучыларга патриотик тәрбия бирүдә мәгълүмати-методик ярдәм
күрсәтү.

Финанслау

1650 сум

Көтелгән
нәтиҗәләр

Заманча бурычларга җавап бирүче гражданнарны патриотик
тәрбияләү
системасын
формалаштыру,
патриотик
тәрбия
системасын оештыру ягыннан тәэмин итү һәм фәнни-методик
тәэмин итү дәрәҗәсен күтәрү

Программаны
тормышка ашыру
вакыты

2021-2025 еллар

Кереш
Патриотик тәрбия гомуми тәрбия процессының бер өлеше буларак,
гражданнарда югары патриотик аң, үз Ватаныңа тугрылык, гражданлык бурычын
һәм Конституция бурычларын үтәүгә әзерлек формалаштыру буенча системалы һәм
максатчан эшчәнлек алып бара. Муниципаль районда, нигездә, укучыларны
патриотик тәрбияләү системасы булдырылды. Патриотик тәрбияне оештыру
камилләшә. Сәнгать иҗаты фестивальләре, конкурслар, күргәзмәләр һәм ярышлар
уздыру дәрәҗәсе һәм нәтиҗәлелеге артты. Патриотик юнәлештәге чаралар үткәрү
өчен Китапханәләр һәм музейларның потенциалы кулланыла. Яшьләрне хәрбипатриотик рухта тәрбияләүгә юнәлдерелгән хәрби-спорт уеннары һәм башка чаралар
уздыру дәвам итә. Узган ел үзләрен яхшы яктан күрсәткән традицион тәрбия эше
формалары яңадан торгызыла. Әмма патриотик тәрбия системасын алга таба үстерү
өчен кайбер чаралар кирәк
Әлеге программа патриотизм формалаштыруның әхлакый нигезе буларак
аларның актив тормыш позициясен булдыруга юнәлтелгән мәктәп яшендәге
балаларга патриотик тәрбия бирү системасын алга таба үстерү һәм камилләштерү
буенча чаралар комплексын үз эченә ала.
Программаның максаты һәм бурычлары
Программаның төп максаты – мәктәп яшендәге балаларга патриотик тәрбия
бирү системасын үстерү һәм камилләштерү.
Бу максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк:
- патриотик тәрбия системасы функцияләвен методик һәм мәгълүмати тәэмин
итүне камилләштерү;
- хәрби хезмәткә карата уңай мөнәсәбәт һәм яшьләрдә хәрби хезмәт узуга
карата уңай мотивация формалаштыру;
- тәрбия эшенең заманча формаларын, методларын һәм чараларын
оештыручылар һәм белгечләр эшчәнлегенә кертү;
- патриотик тәрбияне оештыручыларның һәм белгечләренең һөнәри
осталыгын күтәрү;
- белем бирү учреждениеләрендә патриотик тәрбиянең матди-техник базасын
үстерү.
Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре
Программаны тормышка ашыру түбәндәге нәтиҗәләргә ирешүне күздә тота:
- патриотизм үсешенең уңай динамикасы,

- милли мәдәни традицияләрне, патриотик тәртип нормаларын пропагандалау,
Россия дәүләте, Татарстан Республикасы, район символларын киң куллану, Әтнә
муниципаль районының тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен, хәрби мемориалларны
тиешенчә саклау һәм саклау;
- патриотик юнәлештәге чаралар санын һәм аларда катнашучылар санын
арттыру; гражданлык-патриотик юнәлештәге чараларның сыйфатлы дәрәҗәсен
күтәрү, шулай ук гражданнарның аерым төркемнәренең экстремистлык
күренешләрен һәм башка тискәре күренешләрне җиңүгә, рухиятне яңартуга, милли
иминлекне ныгытуга юнәлдерелгән чаралар санын арттыру.
- әлеге эшчәнлекнең барлык субъектларына патриотик тәрбия бирү өчен
кирәкле мәгълүмат белән тәэмин итү.
Программа чаралары системасы
№
п/п
1.

Чараларның эчтәлеге

Үткәрү
вакыты

Башкаручылар
(билгеләнгән
тәртиптә)

Оештыру чаралары

1.1

Ветераннар Советы, хәрби
комиссариат, хокук саклау органнары
белән яшьләргә патриотик тәрбия бирү
мәсьәләләре буенча хезмәттәшлек.

даими

Мәгариф бүлеге,
мәгариф
учреждениеләре

1.2

Мәктәп укучыларына патриотик тәрбия
бирү буенча гомуми белем бирү
мәктәпләре программаларын эшләү һәм
тормышка ашыру

2021 ел

Мәгариф
учреждениеләре

1.3

Патриотик юнәлештәге мәктәп
иҗтимагый оешмалары эшчәнлегенә
ярдәм итү.

даими

Мәгариф бүлеге

1.4

Әтнә районында патриотик тәрбия февраль
эшен иң яхшы оештыруга муниципаль ел
конкурс оештыру һәм үткәрү

1.5

Совет
халкының
Бөек
Ватан апрель 2021
сугышында Җиңүенә багышланган иң
яхшы мәктәп музее смотр-конкурсын
оештыру һәм үткәрү.

2022 Мәгариф бүлеге

Мәгариф бүлеге

1.6

Мәктәп музейлары эшчәнлегенә ярдәм
итү һәм оештыру

1.7

Әтнә муниципаль районы
ел саен
территориясендә истәлекле урыннарның
сакланышын тәэмин итү буенча
эшләрне оештыру һәм үткәрү.

Мәгариф бүлеге,
мәктәп

1.8

Әтнә муниципаль районы хәрби
хезмәткә Чакырылучы көннәрен
үткәрүдә ярдәм итү һәм практик ярдәм
күрсәтү

октябрьапрель
ел саен

Мәгариф бүлеге

1.9

Белем бирү системасында Батырлык
дәресләре оештыру һәм үткәрү .

ел саен

Мәгариф
учреждениеләре

1.10

Багышланган
юбилей
чараларын
оештыру һәм уздыру:
- Ленинград блокадасын өзүгә 80 ел;
- Совет халкының Бөек Ватан
сугышында Җиңүенә 80 ел;
Икенче
бөтендөнья
сугышы
тәмамлануга
һәм
милитаристик
Японияне тар-мар итүгә 80 ел.

1.11

2.
2.1

даими

Мәгариф
учреждениеләре

Мәгариф
учреждениеләре
январь 2024
май 2025 г.
сентябрь
2025г.

Дәүләт бәйрәмнәренә багышланган ел саен
чаралар үткәрү:
- Сугышчы-интернационалистлар көне
(15 февраль);
- Ватанны саклаучылар көне (23
февраль);
- РФ Дәүләт суверенитеты турында
Декларация кабул ителгән көн (12
июнь);
- Хәтер һәм кайгы көне (22 июнь);
- Республика көне (30 август);
- Татулык һәм дуслылык көне
(4 ноябрь);
Ветераннарны хөрмәтләү, һәйкәлләргә
чәчәкләр салу.

Мәгариф
учреждениеләре

Мәгълүмати-методик чаралар
Тормыш иминлеге нигезләре

елга 4 тапкыр

Мәгариф бүлеге

укытучылары өчен укыту семинарлары
үткәрү.
2.2

Район «Әтнә таңы " газетасында
патриотик тәрбия һәм бу юнәлештә
алдынгы тәҗрибәне яктырту буенча
эшне оештыру”

2.3

Дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән даими
әтнәлеләрнең
хәрби
һәм
хезмәт
батырлыкларын пропагандалау

Мәгариф
учреждениеләре

2.4

Музейларда, китапханәләрдә тематик даими
экспозицияләр,
күргәзмәләр,
шул
исәптән истәлекле даталарга, тарихи
вакыйгаларга, хәрби дан көннәренә
багышланган
күчмә
күргәзмәләр
оештыру һ. б.

Мәктәп
музейлары,
китапханәләр

2.5

Ш.Мәрҗани исемендәге фәнни-гамәли Конференция
конференциядә йомгак ясап, туган якны – 2 елга бер
өйрәнү
буенча
фәнни-тикшеренү тапкыр
эшләрен үткәрү.

Мәгариф
учреждениеләре
Комыргуҗа
мәктәбе

2.6

Китап
күргәзмәләрен
оештыру, даими
әңгәмәләр, герой-патриотик әдәбият
турында фикер алышу буенча укучылар
конференцияләре үткәрү.

Мәктәп
китапханәләре

2.7

Укучыларны
Россиянең
бөек даими
гражданнары,
районның,
республиканың күренекле кешеләре
белән уку-укыту һәм дәрестән тыш эш
барышында таныштыру.

Укытучылар,
сыйныф
җитәкчеләре

3.

даими

Мәгариф бүлеге,
мәктәптән
тыш
эшләр
үзәге,
мәгариф
учреждениеләре

Массакүләм чаралар

3.1

Патриотик тәрбия буенча айлык үткәрү. ел
февраль

3.2

Туган якны өйрәнү, балалар һәм яшьләр ел саен
туризмын, туган якны өйрәнү, туган як
тарихы белән кызыксынуны үстерүгә
юнәлдерелгән турпоходларны оештыру.

саен Мәгариф
учреждениеләре
Мәгариф
учреждениеләре
мәктәптән
тыш
эшләр үзәге

3.3

«Аҗаган» мәктәп балалар-яшүсмерләр ел саен
оборона-спорт уеннарын оештыру һәм
үткәрү.

Мәгариф
учреждениеләре

3.4

«Аҗаган»
Республика
яшүсмерләр оборона-спорт
катнашуны оештыру.

Мәгариф бүлеге

3.5

Мәктәп укучылары Спартакиадасының ел саен
аерым график буенча үткәрелүе

Мәгариф
учреждениеләре,
мәктәптән
тыш
эшләр
үзәге,
ДЮСШ

3.6

Бөек Ватан сугышы ветераннарының 2022-2023
истәлекләре видеоязмалары архивын
оештыру

Мәгариф
учреждениеләре

3.7

Бөек Ватан сугышы ветераннарына март 2021
багышланган
мәктәп
фильмнарын
булдыру һәм видеофестиваль уздыру

Мәгариф
учреждениеләре,
мәгариф бүлеге,
мәктәптән
тыш
эшләр үзәге

3.8

10 сыйныф укучылары өчен хәрби ел саен май
хезмәт нигезләре буенча биш көнлек
кыр җыеннары үткәрү.

Отдел
образования,
образовательные
учреждения

3.9

Җиңү көненә багышланган иншалар Апрель 2021
конкурсы.

Мәгариф бүлеге,
мәктәптән
тыш
эшләр үзәге

3.10

Мәктәп
укучыларының
запастагы ел саен
сугышчылар белән, Бөек Ватан сугышы
ветераннары
белән
очрашуларын
үткәрү

Мәгариф
учреждениеләре

3.11

Сугышчы-интернационалист
И.Сафиуллинга багышланган
ярышлары һәм хәтер кичәсе

3.12

«Президент ярышлары», «Президент ел
саен Мәгариф бүлеге,
спорт уеннары» мәктәп укучыларының февраль-март ДЮСШ
Бөтенроссия
спорт
ярышларының
муниципаль этабын уздыру

балалар- ел саен
уенында

ел
чаңгы февраль

саен Мәгариф бүлеге,
ДЮСШ,
Олы
Мәңгәр мәктәбе

3.13

ГТО (Хезмәткә һәм оборонага әзер) елга 2 тапкыр
Бөтенроссия
физкультура-спорт
комплексы фестивальләрен уздыру)

Мәгариф бүлеге,
Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге,
ДЮСШ

3.14

Туган як буйлап экологик сукмаклар, даими
экскурсияләр һәм походлар эшләү.

Мәгариф
учреждениеләре

