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I бүлек У к у ч ы л а р н ы ң  б е л е м  а л у г а  х о к у к ы н  г а м ə л г ə  а ш ы р у  б е л ə н  б ə й л е  ч а р а л а р  №п/п Эш төре Җаваплы кеше Үткəрү вакыты Эшлəнгəн эшнең нəтиҗəлəрен тикшерү 1. 1.Мəдрəсə китапханəсен дəреслеклəр һəм методик əдəбият белəн тулыландыру.  2.Яшелчə саклый торган базны тəртипкə китерү, бозылган яшелчəлəрдəн арындыру. 
Хабибуллин А.М. Талипов Р.Р.   Сафин М.М.                 (завхоз) 

 сентябрь  Мəдрəсə җитəкчелеге 
2 1.Инвентаризация үткəрү 2. Материаль - техник базаны  камиллəштерү максатыннан яңа комьютерлар һəм принтерлар алу һəм аларны мəдрəсə эшчəнлегенə кулланылышка тапшыру. 

Сафин М.М.                 (завхоз)  октябрь Мəдрəсə җитəкчелеге 
3 1. Җылыту системасын тикшерү, җылыту сезонына əзерлек эшлəре алып бару.                         2. Пожар сүндерү гидрантларын урнаштыру һəм төзеклеклəрен тикшерү.                               3. Эвакуация чыгу юлларын ябышкак кəгазь белəн билгелəп кую. 

Сафин М.М.             (завхоз)    Сафин М.М.                 (завхоз)      

ноябрь Мəдрəсə җитəкчелеге 

4 Электр системасын тикшереп, барлап чыгу Сафин М.М. (завхоз) декабрь Мəдрəсə җитəкчелеге 
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5 Бойлерларның эшчəнлеген тикшерү Сафин М.М. (завхоз) январь Мəдрəсə җитəкчелеге 6 Эвакуация чыгу юлларын  кардан, комачаулаган артык предметлардан арындыру 
Сафин М.М. (завхоз)  Ноябрь-март Мəдрəсə җитəкчелеге 

7 Видеокамераларны техник күзəтү һəм төзеклеген тикшерү 
Сафин М.М. (завхоз)  февраль Мəдрəсə җитəкчелеге 

8 Пожар сигнализациясенə техник күзəтү, төзеклеген тикшерү 
Сафин М.М. (завхоз)  март Мəдрəсə җитəкчелеге 

9 Уку бүлмəлəрендə генераль җыештыруны оештыру 
Мустафина Л.П. (җыештыручы) Атна саен Мəдрəсə җитəкчелеге 

10 Китапханəне яңа китаплар белəн тəэмин итү. Хабибуллин А.М.  Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге 11 Ашханəдə  генераль җыештыруны оештыру Мустафина Л.П.(җыештурычы) Атна саен Мəдрəсə җитəкчелеге 12 Мəдрəсə янындагы агачларны барлау һəм корыган,черегəн ботаклардан чистарту. 
Сафин М.М. (завхоз)  апрель Мəдрəсə җитəкчелеге 
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I I  - бүлек. Ел дəверендə эшлəнə торган эшлəр Эш төре Җаваплы кеше Үткəрү вакыты Эшлəнгəн эшнең нəтиҗəлəрен тикшерү  Җылылык системасын тикшерү, һаваларын чыгару. Мəдрəсə бинасын тəртипкə китерү. 3        Мəдрəсə территориясен тəртипкə китерүдə катнашу. 
 Сыйныф җитəкчелəре   Хабибуллин А.М.  Талипов Р.Р. 

 Ел буе  Мəдрəсə җитəкчелеге 
Мəдрəсəгə агымдагы ремонт уздыру. Сафин М.М. (завхоз) Ел буе Мəдрəсə җитəкчелеге  Санитария -гигиена режимын саклау. Дирекция,  укытучылар Ел буе Мəдрəсə җитəкчелеге “Нəсыйхəт” газетасын бастыру Хабибуллин А.М.  Һəр айның 25 дə Мəдрəсə җитəкчелеге Укытучылар җыелышы үткəрү. Талипов Р.Р. Ай саен Мəдрəсə җитəкчелеге Корбан, Ураза, Мəүлид бəйрəмнəрен үткəрү. Укытучылар, дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге Район, республика күлəмендə үткəрелгəн ярышларда катнашуны оештыру. Укытучылар, дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге 
Табигатькə экскурсиялəргə чыгуны оештыру.  Укытучылар, Укучылар,  дирекция Һəр ел фасылында Мəдрəсə җитəкчелеге Класс сəгатьлəре үткəрү. Укытучылар, дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге Класстан тыш тəрбия чаралар үткəрү.   Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге Район күлəмендə үткəрелгəн конкурсларда катнашу. Укытучылар, дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге 
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Сугыш һəм хезмəт ветераннары, һөнəр иялəре белəн очрашулар үткəрү. Укытучылар, укучылар,  дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге Кечкенə балаларны дин нигезлəренə өйрəтү. Мустафин Л.И. Атнаның һəр ялында Мəдрəсə җитəкчелеге Гарəп телен тирəнтен өйрəнү түгəрəге. Мустафин Л.И. Атнаның һəр сишəмбесендə Мəдрəсə җитəкчелеге Коръəн өйрəнү түгəрəге. Мустафин Л.И. Атнаның һəр шимбəсендə Мəдрəсə җитəкчелеге “Ак калфак” берлəшмəсендə дəреслəр үткəрү. Мустафин Л.И. - Мəдрəсə җитəкчелеге “Нократ” телерадиокомпаниясендə иман вə əхлак темасына туры эфирда чыгышлар ясау.  Укытучылар Атнаның һəр җомгасында Мəдрəсə җитəкчелеге Мəдрəсə күлəмендə теннис һəм футбол ярышлары уздыру. Укытучылар, укучылар,  дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге Башка мəдрəсəлəр белəн тəҗрибə уртаклашу (мəдрəсəлəргə сəфəрлəр, телефон аша элемтəлəр). дирекция Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге “Милəшкəй” балалар бакчасы белəн элемтəлəр (гошер белəн булышу, бəйрəмнəрдə уенчыклар алу) Хабибуллин А.М. Сафин М.М (завхоз)  
Ел дəвамында Мəдрəсə җитəкчелеге            



6  

I I I - н ч е  б ү л е к  Ел дəверендə эшлəнə торган эшлəр Эш төре Җаваплы кеше Үткəрү вакыты Эшлəнгəн эшнең нəтиҗəлəрен тикшерү 1. Җəйге чорда шəкертлəрнең практикасы хакында мəгълүмат бирү. 2. Мəдрəсəдə 2019-2020 нче уку елына укыту-тəрбия планын кабул итү.  3. Яңа уку елына əзерлек. 4. Беренче сыйныфка шəкертлəрне кабул итү. 
Сыйныф җитəкчелəре   Хабибуллин А.М. Талипов Р.Р. Талипов Р.Р. 

Сентябрь Мəдрəсə җитəкчелеге 

5. Шəкертлəрнең дəреслəргə  йөрү торышын тикшерү.  6. Журналларның, индивидуаль планнарның торышы. 
  Талипов Р.Р. Талипов Р.Р.  

 Октябрь  Мəдрəсə җитəкчелеге 
7. Укытучылар белəн методик эшне оештыру.  8. Китапханəдə дəреслек китапларның торышы. 

Вагизова А.Н.  Хабибуллина Э.Р. Ноябрь Мəдрəсə җитəкчелеге 
9. Беренче семестр нəтиҗəлəре. 10. Зачет имтиханнарга əзерлек. 11. Уку елының 1 нче яртысында укыту-тəрбия эшенə анализ. 12.1 нче семестрның ахыргы һəм 2 нче семестрның беренче уку  көннəрен билгелəү. 13.Читтəн торып укучыларның сессиясе. 

 Талипов Р.Р.   Сыйныф җитəкчелəре  Талипов Р.Р.   Мустафин Л.И. 

Декабрь Мəдрəсə җитəкчелеге 

14. Шəкертлəрнең фəнни эшлəрен əзерлəү буенча сөйлəшү, яклау вакытларын билгелəү.  Талипов Р.Р.   Февраль Мəдрəсə җитəкчелеге 15. Имтиханнарга əзерлек (допуск Талипов Р.Р.  Мəдрəсə 
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шартлары). 16. Коръəн укучылар бəйгесенə əзерлекне оештыру. Хабибуллина Э.Р. Март  җитəкчелеге 
17. Журналлар, ведомостьлəр, зачеткалар һ.б. документация хəлен тикшерү, җитешсезлеклəрен юкка чыгару. 

Талипов Р.Р.  Апрель  Мəдрəсə җитəкчелеге 
18. Уку елының нəтиҗəлəре. 19. Шəкертлəрне сыйныфтан сыйныфка күчерү. 20.Чыгарылыш белəн бəйле мəсьəлəлəр. 

Талипов Р.Р. Хабибуллина Э.Р. Талипов Р.Р.  
Май Мəдрəсə җитəкчелеге 
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2. Директор каршындагы киңəшмəлəр  № п/п Эш төре Җаваплы кеше Үткəрү вакыты Эшлəнгəн эшнең нəтиҗəлəрен тикшерү 1. 1. Гошер сəдакасын туплау. 2. Корбан бəйрəме нəтиҗəлəре. 3.“Гошер” сəдакасын ятим-мескеннəргə өлеш.  
Хабибуллин А.М. Сафин М.М (завхоз)  

Сентябрь Мəдрəсə җитəкчелеге 
2. 1.1 сыйныфны комплектлаштыру нəтиҗəлəре. 2. Шəкертлəрнең  дəреслеклəр белəн тəэмин ителеше. 3. Журналларны тутыруга бердəм талəплəр. 4. «Мəдрəсəдə Ислам фəннəрен укыту методикасы” дигəн темага методик дəреслəр циклын дəвам итү (К. Валиуллин əсəрлəре нигезендə).  1 дəрес. Ислам фəннəрен укытуда информацион- коммуникатив технологиясен куллану.  5. Балалар өчен ял көн мəктəбенең эшен оештыру. 

Хабибуллин А.М. Сафин М.М (завхоз)   Вагизова А.Н.    Хабибуллин А.М. Вагизова А.Н. 

Октябрь Мəдрəсə җитəкчелеге 

 1. “Пəйгамбəрлəрнең тормышларын белəсеңме?” дигəн ачык чарасын уздыру. 2. “Коръəн укучылар бəйгесе” нə əзерлек (зона күлəмендə). 
2 курс шəкертлəре (Вагизова А.Н.) Ноябрь  

3. 1. Укыту кабинетларында санитария – гигиена режимының һəм пожар куркынычсызлыгы кагыйдəлəренең үтəлеше. 2. “Гошер” сəдакасыннан 
Сафин М.М (завхоз) Хабибуллин А.М.  Сафин М.М (завхоз) 

Ноябрь- декабрь Мəдрəсə җитəкчелеге 
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ятимнəргə өлеш чыгару (балалар бакчаларына, реабилитация үзəгенə бирү)  3. 2 дəрес. Ислам фəннəрен укытуда уткəн темаларны кабатлау, гыйлемне системага салу, гомумилəштерү дəреслəре. 4. “Пəйгамбəребез (с.г.в.)нең тормышын белəсеңме?” дигəн тест уздыру.   5. “Оста вагəзь сөйлəүче” бəйгесе (ирекле тема).   6. Мəүлид ашын уздыру. 

   Вагизова А.Н.   4 курс шəкертлəре 
4. 1. Дəреслəр үткəрүдə бердəм замана  талəплəр. 2. Уку-укыту программасының  булдыру һəм аның үтəлешен тикшерү. 3. 3 дəрес. Ислам фəннəрен укыту да үстерешле технологисеянең методларын куллану. 4. Балалар өчен ял көн “Ислам нуры” мəктəбенең класстан тыш чаралар: - Пəйгамбəрлəрнең тарихы” дигəн викторина. - Тестирование “Иман нигез-лəре”. - Тестирование “Ислам баганалары”. - “Намаз-оҗмах ачкычы” дигəн бəйгесе. - “Исламда əхлак” дигəн темага видеороликларны карау. - Коръəн уку бəйгесе. - “Кем дөрес һəм тизрəк?” дигəн гарəп хəрефлəрен тану бəйгесе. - “Мөгаллим Сани”не укуда ярыш.  5. Ел дəвамында үткəрелгəн “Поурочный рейтинг” нəтиҗəлə-

Талипов Р.Р. Хабибуллин А.М.    Вагизова А.Н. 
Декабрь Мəдрəсə җитəкчелеге 
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ре буенчə балаларны бүлəклəү. 5. 1. I яртыеллыкның укыту нəтиҗəлəре. 2. Февраль ае ахырына мəдрəсə күлəмендə планлаштырылган “Коръəн укучылар бəйгесе” нə əзерлек. 3. 4 дəрес. Ислам фəннəрен укытуда фəнни тикшеренү методларын куллану.  
Талипов Р.Р. Хабибуллин А.М. Укытучылар  Вагизова А.Н. 

Январь Мəдрəсə җитəкчелеге 
6. 1. Мəдрəсə күлəмендə планлаштырылган “Коръəн укучылар бəйгесен” уздыру. 2. Викторина “Ислам нигезлəре”. 3. II семестрның эш-планы, приоритетлы мəсьəлəлəрне барлау. 4. 5 дəрес. Ислам фəннəрен укытуда мөстəкыйль эш. 

Директор   Хабибуллин А.М. Хузин А.  Вагизова А.Н. 

Февраль Мəдрəсə җитəкчелеге 

7. 1. Март ае ахырына Мамадыш район күлəмендə планлаштырылган “Коръəн укучылар бəйгесе” нə əзерлек.  2. 6 дəрес. Мəдрəсəдə Ислам фəннəрен укытуда класстан тыш эшчəнлеклекнең урыны. 
Мустафин Л.И.    Вагизова А.Н.   

Март Мəдрəсə җитəкчелеге 

8. 1. 7 дəрес. Ислам фəннəрен укытуда шəкетлəрнең белем сыйфатын үстерүнең əһəмияте.  2. Балалар өчен Коръəнне яттан белү бəйгесе (30нче җүз). 3. Балалар өчен “Мин һəм Ислам” дигəн Олимпиада. 
Талипов Р.Р. Вагизова А.Н.   Апрель Мəдрəсə җитəкчелеге 

9. Зачет- имтиханнарга əзерлек (җəдвəлне раслау). “Шура” əгъзалары Май Мəдрəсə җитəкчелеге 
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10. Зачет- имтиханнар үткəрү Укытучылар Май-июнь Мəдрəсə җитəкчелеге 11. Ел шəхесен билгелəү. Директор каршындагы киңəшмə Май-июнь Мəдрəсə җитəкчелеге  IV бүлек. Мəдрəсəдə эчке контроль Вакыты Контрольнең эчтəлеге Тикшерүгə нəтижə сентябрь 1) 2019/20 нче уку елына йомгак ясау.   Укытучылар киңəшмəсе октябрь 1) Китапханəнең дəреслеклəр, УМК белəн тəэмин ителеше.  2) Укыту-тəрбия процессында  шəкертлəрнең белем сыйфатын үстерү.   3) Ачык дəреслəр, класстан тыш чараларның уздыру графигын булдыру. 
Директор каршындагы киңəшмə   Директор каршындагы киңəшмə ноябрь Укыту кабинетларында санитария- гигиена режимының, техника һəм пожар куркынычсызлыгы кагыйдəлəренең үтəлеше. 
Директор каршындагы киңəшмə 

декабрь 1) “Светские науки” фəннəрен укытуның торышы.    2) “Гəрəп теле” фəнен укытуның торышы. 3) Журналларны тутыруга анализ. 
Укытучылар киңəшмəсе 

январь 1) “Пəйгамбəрлəр тарихы” фəне буеңча ачык дəрес, аны анализлау. 2) “Гакыйдə” фəнен укытуның торышы. Контроль эшлəргə нəтиҗə.  
Директор каршындагы киңəшмə 
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3) Шəкертлəрне практикага əзерлəү.  февраль- март 1.  “Əхлак” фəне буенча ачык дəрес, аны анализлау.  2. “Основы научно- исследовательской деятельности” дəресенең торышы. 3. Укыту- тəрбия процессында документация эшен алып бару үзенчəлеклəре. 

Директор каршындагы киңəшмə 

март 1. Фикх” фəне буенча ачык дəрес, аны анализлау.  2. “Корəнне ятлау” фəнен укытуның торышы. 3. “Изречения Пророка (с.г.в.)” фəне буеңча ачык мероприятие, аны анализлау. 
Директор каршындагы киңəшмə 

апрель 1. Документация белəн эшлəү.  2. Программаларның үтəлеше (фəннəр буенча). 3. Зачет кенəгəлəренең тутырылышын тикшерү һəм җитешсез урыннарын юкка чыгару. 
Директор каршындагы киңəшмə    

май  1. Иң яхшы шəкертне билгелəү. 2.Иң яхшы укытучыны билгелəү. 3. Чыгарылыш шəкертлəрен мəдрəсəдə укытуга җəлеп итү(иң яхшы укыганнарын мəдрəсəдə укытучы итеп калдыру). 

Директор каршындагы киңəшмə 
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 Китапханəнең эш планы Эш төре  Эчтəлек  Үткəрү Контрольнең төре Искəрмə Укучыларны китапханəгə җəлеп итү. Яңа килгəн шəкертлəрне китапханəгə яздыру. 
 Октябрь,    ноябрь китапханəче  

Китап пропагандалау. Яңа китапларны шəкертлəргə тəкъдим итү. (татар теле əдəбиятенə игътибар). 
Уку елы дəвамында китапханəче  

Библиографик белемне пропагандалау. Белешмə əдəбият, сүзлеклəр, энциклопедиялəр. Каталог һəм картотекалар төзү. 
Уку елы дəвамында китапханəче  

Китапханə активы белэн эш. Китапханə уку залында җыелу, киңəшлəшү.  2 айга бер   тапкыр китапханəче  
Педагогик коллектив белəн эш. Яңа китапларга күзəтү ясау. Укытучыларга ярдəм итү өчен тематик папкалар туплау. 

Семестрга бер тапкыр китапханəче  

Китапханə фонды белəн эш. Китапларны учетка алу. Искерү сəбəпле, гамəлдəн чыккан китапларны учеттан төшерү. 
Уку елы  дəвамында китапханəче  

Уз белемеңне кутəрү өстендə эш. Китапханə яналыклары белəн танышып бару. Уку елы дəвамында китапханəче  
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 V бүлек.                                                                                                                     Район буенча  эшлəр  № п/п Эш төре Җаваплы кеше Үткəрү вакыты 1 Һəр айның беренче чəршəмбесендə  авыл имамнары һəм абыстайлары өчен дəрес үткəрү. 
Хабибуллин А.М.  Ел дəвамында 

2 1) Коръəн укучылар бəйгесе. 2) Инвалидларга аш үткəрү. 3) Рагаиб кичəсе. Дирекция, укытучылар Февраль- март 
3 1) Мəдрəсə территориясен җыештыру.  2) “Вəгазь кичəсе”. Дирекция, укучылар, укытучылар Апрель  Даими рəвештə 4. 1) Реабилитация үзəгендə дини  очрашулар үткəрү. 2) Рамазан аена əзерлек. Дирекция, укучылар, укытучылар Май 
5 Сугыш ветераннары белəн очрашу. Дирекция, укучылар, укытучылар Июнь 6 Балалар өчен җəйге көндезге лагерь оештыру. Хабибуллин А.М.  Июнь 7 Районда үткəрелə торган чараларда катнашу. Дирекция, укучылар, укытучылар Ел дəвамында 
8 Шəкертлəрне авылларга практикага җибəрү. Хабибуллин А.М.  Июнь-июль    VI булек. Мəдрəсə администрациясе əгьзалары арасында эш бүленеше  1 .  Мəдрəсə директоры Хабибуллинга түбəндəге вазыйфалар йөклəнелə: • Мəдрəсəнең,  Уставы  һəм   РФ,  ТР  дəүлəт документлары,  Диния Нəзарəтенең документлары нигезендэ мəдрəсə белəн идарə итү. 
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• Мəдрəсə эшен планлаштыру. Мəдрəсəнең, укыту планнарын, Уставын һəм эчке тəртип кагыйдəлəрен эшкəртү, раслау. • Кадрларны эшкə алу, эштəн җибəрү. • Гакыйдə, тəҗвид, тилəвəт фəннəрен укытуга контроль ясау. • Укыту-методик,   административ,   финанс,   хужалык   һəм   башка мəсьəлəлəрне хəл итү. • Җəмəгатъ оешмалары белəн эш итүне җайлау. • Оператив һəм директор каршындагы киңəшмəлəрне үткəрү. 2. Укыту-тəрбия эшлəре буенча директор урынбасары Талипов Р.Р. тубəндəге вазыйфалар йөклəнелə: • Педагогик коллективның агымдагы һəм перспективадагы эшчəнлеген оештыру. • Шəкертлəрнең уку нагрузкасына контроль ясау. • Методик эшне оештыру. • Əхлак, гарəп язуы, тəфсир, фикһ фəннəренə контрольлек итү. • Дəрес һəм имтиханнар җəдвəлен (расписаниесен) төзү. 3. Хуҗалык буенча директор урынбасары Сафин М.М. тубəндəге вазыйфалар йөклəнелə: • Мəдрəсəнең хужалык эшлəре белəн җитəкчелек итү. Территорияне яшеллəндеру, чистарту буенча эшне оештыру. - Материаль - техник база өчен жаваплы кеше булып тора. • Инвентаризация ясау буенча эшлəр үткəрү. Хужалык эшлəрен контрольдə тотып мəдрəсəне тиешле тəртиптə тоту.  Укыту эшлəре буенча җитəкченең урынбасары    ____________ Тəрбия эшлəре буенча җитəкченең урынбасары    ___________ Фəнни эшчəнлек буенча җитəкченең урынбасары ____________     


