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НИГЕЗЛӘМӘСЕ 
(2022/2023 уку елы) 

 
Гомуми нигезләмә: 

 
Әлеге Нигезләмә 2-6 нчы сыйныф укучылары өчен «Татарча өйрәнәм»  

республикакүләм олимпиадасын (алга таба - Олимпиада) уздыруның 
максатларын, бурычларын, тәртибен һәм шартларын, аны оештыру, методик 
тәэмин итү, катнашу  һәм нәтиҗәләр ясау тәртибен билгели. 

Олимпиада Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 
«Республика олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү учреждениесе 
тарафыннан оештырыла һәм уздырыла. 

 
Олимпиаданың максаты һәм бурычлары: 

 
− сәләтле балаларны ачыклау һәм барлау, аларның иҗади мөмкинлекләрен 

үстерү; 
− татар телен туган тел һәм чит тел буларак өйрәнүгә кызыксыну уяту; 
− укучыларның гомуммәдәни белем дәрәҗәләрен арттыру. 

 
Олимпиадада катнашучылар: 

 
Гомуми белем бирү оешмаларының катнашу теләге белдереп теркәлгән 

һәм оештыру взносы түләгән 2−6 сыйныф укучыларына олимпиадада катнашу 
рөхсәт ителә. 
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Уздыру вакыты һәм урыны: 
 

Уздыру пунктлары исемлеге http://роцрт.рф . сайтында  урнаштырыла.   
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Республика 

олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү учреждениесе базасында 2022 нче 
елның 29-30 октябрендә  уздырыла. Адресы: Казан шәһәре, Социалистическая 
урамы, 5 нче йорт («Авиатөзелеш» метро станциясе). 

Башка пункларда үткәрелү срогы координаторлар тарафыннан 
билгеләнелә.  

 
Олимпиадада   катнашу шартлары: 

 
Эш вакыты 45 минуттан артмый.    

  Катнашучыларга грамматик биремнәр үтәргә, дөрес җавап вариантын сайларга, 
фразеологизмнарны, тәкъдимнәрне, мәкальләрне һәм әйтемнәрне дөрес язарга 
тәкъдим ителә. Шулай ук әдәби әсәрләр  буенча биремнәр үтәргә, мәсәлән, 
геройларны атау, дөрес авторны сайлау сорала. Олимпиада биремнәре арасында 
логик сораулар да бар. Биремнәр  катнашучыдан фәнне тирәнтен белүне таләп 
итә. 

 
Олимпиада үткәрү 

 
Олимпиада да катнашучылар аудиториядәләргә озата килүчеләрдән башка  

үтәләр.  
Олимпиада башланыр алдыннан аудиториядә оештыручы җавап бланкын 

тутыру, катнашучыларның шәхси мәгълүматларын һәм биремнәрне үтәү буенча 
инструктаж үткәрә. 

Инструктаж һәм бланкларны тутыру (оештыру процессы) вакыты олимпиада 
эшен башкаруның гомуми вакытында кертелми. 

Олимпиада вакытында катнашучы:   
- черновиклар  кулланырга; 
- үз канцелярия кирәк-яракларын кулланырга; 
- оештыручыны үзенә кул күтәрү белән чакырып, биремнәр буенча сораулар 

белән мөрәҗәгать итергә; 
- су эчәргә; 
- оештыручыга олимпиада эшен калдырып, аудиториядән (санитария 

бүлмәсенә, медицина кабинетына) чыгарга хокуклы. 
 

Олимпиада вакытында катнашучыга тыела: 
-кәрәзле телефоннан (аның теләсә кайсы функциясендә) һәм башка элемтә 
чаралары, электрон-исәпләү техникасы белән файдаланырга; 
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-нинди дә булса мәгълүмат чыганакларыннан файдаланырга (белешмә 
материаллар, сүзлекләр  һ. б.); 
- аудиторияләрдән черники, олимпиада эшләрен алып чыгу; 
- теләсә нинди материаллар һәм әйберләр белән сөйләшү, күчерү, уртаклашу; 
-аудиториядән черновикларны, олимпиада эшләрен алып чыгаргә; 
-башка катнашучылар белән сөйләшерә; 
- аудиториядән бер үк вакытта ике яки аннан да күбрәк катнашучының чыгуы. 

 
Олимпиадада катнашучыларга үзләре белән зәңгәр пасталы ручка, гади 

һәм төсле карандашлар, бетергеч, линейка булырга тиеш. 
 

Оештыру комитеты и жюри 
 

Бәйгене үткәрү өчен оештыру комитеты һәм жюри билгеләнә. 
Оештыру комитеты составына бәйгене оештыручылар керә.  
Оештыру комитеты: 
 - бәйге үткәрү өчен кагыйдәләр һәм инструкцияләр төзи; 
 - бәйгедә катнашучыларга хәбәр итә;  
- ата-аналар һәм педагоглар белән хезмәттәшлек итә;  
- катнашучыларны терки;  
- чараны үткәрү графигын төзи; 
 -оригинал-диплом макетлары, сертификатлар әзерли. 
 

Оештыру комитеты олимпиаданы  үткәрү шартларын һәм тәртибен үзгәртү 
хокукын үзендә калдыра.  

Жюри составына Татарстан  Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының «Республика олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү 
учреждениесе хезмәткәрләре, башка белем бирү оешмалары хезмәткәрләре керә 
ала. 

Жюри:  
- катнашучыларның эшен бәяли, эшләргә анализ ясый, бәйсез экспертларны 
җәлеп итә ала.;  
- олимпиадага  йомгак ясый; 
 - нәтиҗәләр буенча апелляцияләр үткәрми, бәйгедә катнашучыларның эшләрен 
күрсәтми;  
- кабул ителгән карарлар һәм үз эшчәнлекләре нәтиҗәләре буенча шәрехләр 
бирми. 
 

Бәйгегә алынган эшләр үзгәрелми, рецензияләнми һәм катнашучыларга 
кире кайтарылмый. 
 
 



Катнашу шартлары 
 

- http://роцрт.рф. урнаштырылган Олимпиада Нигезләмәсен һәм Шартнамәне 
игътибар белән танышырга. 

- Олимпиадада катнашкан өчен оештыру взносын түләргә. Квитанция үрнәге, 
QR- оештыру взносын түләү кодын http://роцрт.рф.  күчереп алып була.  Оештыру 
түләвен электрон банк системасы аша түләргә мөмкин.Квитанциядә олимпиадада 
катнашучының  фамилиясен,исемен күрсәтүе мәҗбүри. 

2022 елның 20 октябренә кадәр гариза бирегез (17.00 сәгатькә кадәр). 
Моның өчен http://роцрт.рф. сайтында теркәлү формасын тутырырга кирәк.  
Олимпиадасайтында  яисә rocrt.rf@mail.ru электрон почта адресына Excel 
форматында (үрнәк сайтта бар) гариза, сканер күчермәсен беркетеп түләүне 
раслаучы документны җибәрергә кирәк. 

Гаризаны теркәгәндә Олимпиадада катнашучыһәм педагог турында тулы 
мәгълүматлар кертергә кирәк. 

Катнашучы яки аның законлы вәкиле, заявка җибәреп, Олимпиадада 
катнашучының шәхси мәгълүматларын (катнашучының фамилияләрен, исемен, 
әтисенең исемен, яшен, белем бирү оешмасы атамаларын, электрон адресын, 
телефонын, фамилиясен, педагогның исемен, әтисенең исемен) эшкәртүгә 
автоматик рәвештә ризалыгын белдерә. 

Берничә катнашучы теркәлгән очракта, барысын да бер исемлеккә кертергә 
мөмкин (Excel файл, үрнәк сайтта Олимпиада салынмасында бар), чараның 
исемен күрсәтеп, түләү турында гомуми квитанция беркетеп, rocrt.rf@mail.ru   
адрес буенча җибәрергә мөмкин.  

Олимпиаданы үткәрү графигы 2022 елның 24 октябрендә  http://роцрт.рф  
сайтында басылачак.  
 

Оештыручы теркәлгән катнашучылар санына карап олимпиада үткәрү 
вакытын арттырырга яки киметергә хокуклы. 

 
Олимпиадада катнашучылар үзләре белән түләү квитанциясе, алмаш аяк 

киеме (бахила), бейдж (укучының  ФИО, класс, белем бирү учреждениесенең 
исеме, ата-ананың телефон номеры язылган мәгълүматлар белән ), зәңгәр пасталы 
ручка, гади һәм төсле карандашлар, ластик, линейка) булырга тиеш. 

 
Санитар-эпидемиологик кагыйдәләр таләпләрен үтәү максатыннан чыгып,  

олимпиадаларны  уздырганда түбәндәге чаралар үтәлә: 
- керү өчен мәҗбүри термометрия (югары температура һәм ОРВИ билгеләре 

булса, оештыручылар рөхсәт ителми); 
- олимпиада үткәрү аудиторияләрендә катнашучыларны "зигзаг" рәвештә утыру;  

- ким дигәндә 1,5 метр ераклыкны саклау; 
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- олимпиаданы оештыручылар өчен шәхси саклану чаралары (битлекләр, 
антисептиклар)мәҗбүри; 
- барлык контакт өслекләрен эшкәртү белән дезинфекцияләү чаралары кулланып 
бүлмәләрне  чистарту. 

 
Олимпиадага нәтиҗәләр чыгару: 

 
Эшләр тикшерелгәч, барлык баллар исәпләнеп, протокол тутырыла. Һәр 

параллельдә катнашучыларның гомуми җыйган баллары рейтингы буенча 
нәтиҗә чыгарыла. Олимпиада нәтиҗәләре 21 нче ноябрьгә кадәр http://роцрт.рф 
сайтына эленә. 

• Максималь баллның 85 проценттан артыграгын җыйган 
катнашучылар Җиңүче исеменә лаек була. Максималь баллның 65 
процентыннан артык җыйган катнашучылар. Призёр исеменә лаек була. 

• Олимпиаданың җиңүчеләре, призёрлары диплом белән бүләкләнә, 
калган укучылар җыйган баллары күрсәтелгән катнашучы сертификаты ала. 

 
5 һәм аннан да күбрәк җиңүче һәм призер әзерләгән педагогларга, шулай ук 

катнашучыга диплом бирелә. 
Бүләкләү материалының әзерлеге һәм бирелүе турында мәгълүмат 

http://роцрт.рф сайтында  урнаштырыла  
Бүләкләү материалларын катнашучылар олимпиада үткәрү урыныннан 

мөстәкыйль ала  алалар. 
 
Бүләкләү материалын җибәрү бернинди элемтә чаралары белән дә башкарылмый. 
 

Олимпиаданы финанс белән тәэмин итү 
 

Олимпиаданы финанс белән тәэмин итү катнашучылардан кергән акчалар 
хисабына башкарыла. Взнос банк реквизитлары буенча күчерелә һәм жюри 
әгъзаларының эшенә, оештыру чыгымнарына, приз фондын формалаштыруга һ. б. 
чыгымнар тотыла. 
Теркәү взносы күләме 420 сум тәшкил итә. 
Тарифлар банк комиссиясе һәм башка түләүләрне исәпкә алмыйча күрсәтелә. 
 

Акча түләгән катнашучы Олимпиадага килмәсә, оештыру взносы 
кайтарылмый. 
 

 
 
 
 



Элемтә өчен мәгълүмат: 
 

«Татарча өйрәнәм» Республика олимпиадасының оештыручысы − 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Республика 
олимпиада үзәге» Дәүләт автоном белем бирү учреждениесе. 

 
Адресы: Казан шәһәре, Социалистическая урамы, 5нче йорт 

(«Авиатөзелеш» метро станциясе). 
 

Электрон почта адресы:  rocrt.rf@mail.ru  
Тел. (843) 590-36-59
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