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Азнакай муниципаль районы территориясендә 

2019 елда бердәм дәүләт имтиханын һәм 

 бердәм республика имтиханы үткәрү турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 27 

февралендәге 412-р номерлы боерыгы нигезендә, 2019 елда Азнакай муниципаль 

районы территориясендә бердәм дәүләт имтиханы (алга таба-БДИ), бердәм 

республика имтиханы (алга таба-бердәм дәүләт имтиханы) үткәрү өчен шартлар 

тудыру максатларында, карар бирәм: 

 

1. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» 

муниципаль казна учреждениесенә 2019 уку елында гомуми белем бирү 

учреждениеләренең XI (IX) сыйныф чыгарылыш укучыларының дәүләт 

(йомгаклау) аттестациясен һәм түбәндәге фәннәр буенча Урта һөнәри һәм югары 

һөнәри белем бирү учреждениеләренә керү сынауларын бергә алып баруны тәэмин 

итәргә: рус теле, әдәбият, математика, химия, биология, география, физика, тарих, 

җәмгыять белеме, чит тел, татар теле, татар әдәбияты, информатика. 

2.Азнакай районы мәгариф идарәсенең мәгълүмати-методик бүлегенә (алга 

таба-ИМО) Азнакай районында 2019 елда БДИ һәм БРИ үткәрү буенча 

инструктив-методик, оештыру-технологик һәм мәгълүмати тәэмин итүне 

тормышка ашырырга. 

3. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ 2019 

елга район бюджетында мәгариф системасына каралган ассигнованиеләр күләме 

чикләрендә БДИ һәм БРИ оештыру һәм үткәрү чыгымнарын финанслауны алдан 

күздә тотарга. 

4.Азнакай районы территориясендә 2019 уку елында БДИ һәм БРИ әзерләү 

һәм үткәрү план-графигын, № 1 кушымта нигезендә, расларга. 

5. Районның урта гомуми белем бирү мәктәпләре муниципаль бюджет 

гомуми белем бирү учреждениеләре җитәкчеләренә БДИ һәм БРИ оештыруда һәм 

үткәрүдә катнашу өчен тиешле шартлар булдыруны тәкъдим итәргә. 

 6. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» http//pravo.tatarstan.ru. веб – адресы буенча бастырып чыгарырга һәм 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә http//aznakayevo tatar.ru. веб-адрес буенча 

урнаштырырга. 

 7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Д.Р. Гыйләҗевка  йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                        А.Х.Шәмсетдинов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

кушымта №1 

                 «_______»____________20___ №_____ 
 

  

2018-2019 уку елында Азнакай муниципаль районы территориясендә бердәм дәүләт 

имтиханнарын әзерләү һәм үткәрү  

ПЛАН-ГРАФИГЫ  

 

№ Мероприятие исеме Вакыты Җаваплы башкаручылар 

1. 1. Муниципаль дәрәҗәдәге документларны әзерләү һәм раслау 

1.1. 2019 елга БДИ оештыру һәм үткәрү 

чыгымнарын финанслау 

Март-

апрель 

2019ел 

Рахманов А.М. 

  

1.2. 2019 елда БДИ оештыру һәм үткәрү 

чыгымнарын финанслау 

Март-

июнь 

2019ел 

МКУ “Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе”(килешү 

буенча) 

2. Муниципаль дәрәҗәдәге региональ мәгълүмат системасы формалаштыру буенча 

эш 

2.1. Рособрнадзор таләпләре буенча 

региональ мәгълүмат системасын 

оештыру: 

- гомуми белем бирү учреждениеләрен 

тәмамлаучылар; 

- БДИ үткәрү пунктлары; 

- БДИ үткәрүне тәэмин итүче 

белгечләр; 

Ноябрь, 

2018 -

Гыйнвар, 

2019ел 

Ганиуллина А.М.- Мәгариф 

идарәсенең өлкән методисты, 

Азнакай муниципаль 

районыныда региональ 

мәгълүмат системасы өчен 

җаваплы мәгариф идарәсе 

җитәкчеләре  

3. 3. БДИ оештыру һәм үткәрү буенча чаралар 

3.1. Җирле үзидарә органнары һәм эчке 

эшләр, ММЧ, сәламәтлек саклау, 

транспорт, янгын куркынычсызлыгы, 

элемтә һәм энергия белән тәэмин итү 

хезмәтләре белән хезмәттәшлек итү 

схемасын килештерү 

Март-

апрель 

2019ел 

 Зарифуллина М.Х. – мәгариф 

идарәсенең методист-психологы, 

Азнакай муниципаль 

районыныда БДИ координаторы  

3.2. Чыгарылыш сыйныф укучыларын 

ППЭга китерүнең транспорт 

схемаларын билгеләү 

Март-

апрель 

2019ел 

Зарифуллина М.Х. 

Ганиуллина А.М. 

3.3. Чыгарылыш сыйныф укучылары ППЭга 

транспорт схемаларын билгеләү 

Март-

июнь, 

2019ел 

ОАО «Таттелеком» 

Хабибуллина А.А.-Азнакай 

шәһәре №5урта гомум белем бирү 

директоры  

3.4. БДИ үткәрү техник чаралар белән 

тәэмин итү (металлорамки, гарнитура) 

Май 

2019ел 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе”(килешү 

буенча) 

3.5 Инструкция буенча БДИ үткәрү өчен 

КИМ алу, саклау һәм тапшыру 

Май-

июнь 

2019ел 

Затеева Ф.М.- 1104-ППЭ 

җитәкчесе-БДИ техник белгече 

3.6 Бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек 

буенча ресурс үзәкләре-мәктәпләр эшен 

Әлеге 

чорда 

Әхмәдишина Л.М. – 

"Азнакай муниципаль районы 



оештыру Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсе «МКУ начальнигы 

урынбасары (килешү буенча) 

4. 4. БДИ тапшыру буенча катнашучы педагогик һәм җитәкче хезмәткәрләрнең 

квалификациясен күтәрү 

4.1. Региональ дәрәҗәдә укыту 

семинарларында катнашу: 

- БДИ муниципаль координаторына; 

- дөге формалаштыру өчен җаваплы; 

- техник белгечләр, БДИ 

оештыручыларны ППЭДА; 

- ППЭ җитәкчеләре; 

- чыгарылыш сыйныфларында эшләүче 

фән укытучылары 

План-

график 

буенча 

Әхмәдишина Л.М.  

Ганиуллина А.М.  

Зарифуллина М.Х. 

Затеева Ф.М. 

Техник белгеч 

4.2. БДИда катнашучыларның барлык 

категорияләре муниципаль дәрәҗәдә 

белем бирүне оештыру 

Әлеге 

чорда 

Зарифуллина М.Х. 

Затеева Ф.М. 

4.3. Укыту платформасында ППЭ 

белгечләрен укытуны оештыру 

edu.rustest.ru 

Февраль 

– март, 

2019 

Зарифуллина М.Х. 

2,3,5,8,9 нчы мәктәп, 4 нче 

Лицей, Азнакай шәһәре 

гимназиясе җитәкчеләре 

5. 5. Белем бирү процессында катнашучыларга, җәмәгатьчелеккә БДИ үткәрү 

турында мәгълүмат бирүне тәэмин итү 

5.1. Массакүләм мәгълүмат чараларында 

(алга таба – массакүләм мәгълүмат 

чараларында) басмалар әзерләү 

Әлеге 

чорда 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе «(килешү 

буенча) 

5.2. Мәгариф идарәсе сайтында БДИ 

оештыру һәм үткәрү буенча төп 

чараларны яктырту 

Әлеге 

чорда 

Әхмәдишина Л.М.   

  

5.3. БДИда катнашучыларны мәгълүмати 

һәм белешмә әдәбият белән тәэмин итү 

Әлеге 

чорда 

Мәгариф идарәсе җитәкчеләре 

5.4. 11 сыйныф укучыларының гомумрайон 

ата-аналар җыелышын оештыру һәм 

үткәрү 

Октябрь. 

2018ел  

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе «(килешү 

буенча) 

6. БДИ оештыру һәм үткәрүне контрольдә тотуны тәэмин итү 

6.1. ППЭДА Иҗтимагый күзәтү системасын 

оештыру, җәмәгать күзәтүчеләрне 

ППЭга бүлү 

Апрель-

май, 

2019ел 

Зарифуллина М.Х. , Мәгариф 

идарәсе җитәкчеләре 

6.2. БДИ оештыру һәм үткәрүне 

регламентлаштыручы федераль, 

региональ һәм муниципаль норматив 

актларның үтәлешен контрольдә тоту; 

БДИ уздырганда мәгълүмати 

куркынычсызлыкны контрольдә тоту 

Әлеге 

чорда 

Рахманов А.М. 

МКУ " Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе «начальнигы» 

7. БДИ үткәрү мониторингын тәэмин итү буенча чаралар 

7.1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм 

фән Министрлыгы формасы буенча 

мониторинг үткәрү 

Май-

июль, 

2019ел 

Ганиуллина А.М.  

Мәгариф идарәсе җитәкчеләре     

7.2. 2019 елда БДИ үткәрү нәтиҗәләре 

буенча аналитик материаллар әзерләү 

Июль, 

2019ел 

Әхмәдишина Л.М.  

Ганиуллина А.М. 

Зарифуллина М.Х. 



 

 


