
Низомнома 
дар бораи ташкили тањсил дар хона дар Љумњурии Тољикистон 

 
1.Муќаддима 

  
1.Низомномаи мазкур тартиби ташкили тањсил дар хона   барои 

кўдакони имконияташон мањдудро (нобино, биноияшон суст, дершунаво, 
шунавоияшон суст, кар ва гунг, аз љињати аќлонї заиф), ки илова ба 
имкониятњои мањдудашон бинобар сабаби осебияти узвњои 
њаракаткунанда ба муассисањои таълимї рафта наметавонанд, тибќи 
пешнињоди машваратгоњњои психологї-тиббї-педагогии (МПТП) муайян 
мекунад. 

2.Низомномаи мазкур дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» (моддаи 22, банди 4), Стандарти давлатии тањсилоти миёнаи 
умумї дар Љумњурии Тољикистон,  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њифзи иљтимоии маъюбон», Консепсияи миллии тањсилоти фарогир 
(инклюзивї) барои кўдакони имконияташон мањдуд дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2015, «Низомномаи муассисањои тањсилоти 
умумии Љумњурии Тољикистон» тањия гардидааст. 

3.Тањсил дар хона раванде мебошад, ки омўзиши барномањои таълимї 
дар муассисањои тањсилоти умумї барои кўдакони имкониятњояшон 
мањдудеро, ки ба муассисањои таълимї рафта наметавонанд, ба роњ 
мемонад.  

4.Мутобиќ ба талаботи санадњои байналмилалї оид ба њифзи њуќуќ ва 
пешнињоди Вазорати тандурустии Љумњурии Точикистон кўдаконе, ки 
гирифтори беморињои соматикї, баъдиљарроњї, пўст, асаб, равонї буда, 
имкони рафтан ба мактаб ва иштирок ба дарсњоро надоранд, њуќуќ ба 
тањсил дар хонаро мегиранд.    

 5.Ташкили тањсил дар хона барои кўдакони имконияташон мањдуд, ки 
ба муассисањои таълимї рафта наметавонанд, имконият медињад, ки 
барномањои таълимї дар асоси стандартњои тањсилоти миёнаи умумї 
тавассути истифодаи технологияи навини соњаи таълим аз худ карда 
шаванд. 

6.Њангоми ташкили тањсил дар хона тамоми харољот аз њисоби 
маблаѓњои барои соња пешбинишуда тавассути маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти идоракунии соњаи маориф дар 
шањру ноњияњои Љумњурии Точикистон сурат мегирад.  

 
2.Асоси њуќуќии ташкили тањсил дар хона  

1.Принсипњои асосии ташкили тањсил дар хона, њуќуќ ва вазифањои 
иштирокчиёни раванди таълим тибќи њуљљатњои зерин муќаррар карда 
мешаванд: 

-Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» Стандарти 
давлатии тањсилоти миёнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон,  Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон», Консепсияи 



миллии тањсилоти фарогир (инклюзивї) барои кўдакони имконияташон 
мањдуд дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015, «Низомномаи 
муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон» ва Низомнома дар 
бораи тартиби ташкили тањсилоти фарогир (инклюзивї)  барои кўдакони 
имконияташон мањдуд  дар муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон; 

-дараљаи «кўдак-маъюб» вобаста аз дараљаи осеби фаъолияти љисм ва 
мањдудияти коршоямї ба шахсони то 18 сола.  Дар асоси пешнињоди 
маќомоти давлатии муассисањои тиббї-ичтимої ва пешнињоди 
машваратгоњњои психологї-тиббї-педагогии (МПТП) эътирофи шахсони 
дорои имконияти мањдуд; 

-эътиборнокии њуљчатњои меъёрии њуќуќии дар замони шўравї 
ќабулгардида барои ин категорияи одамон; 

-наќшаи таълимии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон доир ба 
омўзиши фанњое, ки барои кўдакони дорои имконияти мањдуд дар хона 
муќаррар карда шудаанд. 

2.Вобаста ба масъалаи мазкур дар асоси санадњои меъёрии њуќуќии 
соња, маќомоти идоракунии соњаи маориф (раёсат ва шуъбањои маорифи 
вилоят ва шањру ноњияњои љумњурї) метавонанд њуљљатњои 
танзимкунандаи ташкили тањсил дар хонаро барои худ, аз ќабили тањияи 
Низомномаи мактаб оид ба ташкили тањсил дар хона ва ѓайра  тањия 
намоянд. 

 
3.Ташкили тањсил дар хона 

1.Тањсил дар хона барои кўдакони имконияташон мањдуд (дар шакли 
тањсили муќаррарї ва ё истифодаи технологияи навин-фосилавї) дар асоси 
Низомномаи мазкур бо фармоиши роњбари муассисаи таълимї дар 
мувофиќа бо маќомоти мањаллии идоракунии маориф (раёсат ва ё шуъбаи 
маориф) ба амал бароварда мешавад. 

2.Тањсил дар хона барои кўдакони имконияташон мањдудро метавон 
аз љониби муассисаи таълимии мањали зисти ў ва ё муассисаи таълимии ба 
мањали зисти ў наздик ташкил кард. 

3.Дар њолати бемории падару модари кўдакони имконияташон 
мањдуде, ки барои онњо тибќи пешнињоди муассисањои тиббї шакли тањсил 
дар хона пешбинї гардидааст, љињати беназорат намондани онњо, 
метавонанд  новобаста аз теъдоди хонандагони синф ба муассисаи 
таълимии мањали зисташон муваќатан интиќол дода шаванд. 

4.Тањсили кўдакони имконияташон мањдуд дар хона тибќи Низомнома 
дар бораи ташкили тањсил дар хона, Наќшаи таълимии такягоњї барои 
тањсили кўдакони имконияташон мањдуд дар хона бо фармоиши 
маъмурияти муассисаи таълимї ба амал бароварда мешавад. 

5. Ташкили тањсили кўдакони имконияташон мањдуд дар хона дар 
асоси аризаи расмии падару модари (шахсони онњоро ивазкунанда) онњо ба 
унвони роњбари муассисаи таълимї ва пешнињоди машваратгоњњои 
психологї-тиббї-педагогии (МПТП) мебошад. 



6.Дар мактабњое, ки тањсил дар хона ташкил карда мешавад, барои 
падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) љињати омодагии касбии онњо 
метавон марказњои омўзишї-машваратї ташкил намуд. 

7.Тањсил дар хона метавонад дар шакли синфи махсус (њангоми дар 
синф мављуд будани 8 нафар, гурўњї (то 4 нафар) ва фардї бошад. Шакли 
таълим аз љониби муассисаи таълимї мутобиќ ба нишондодњои тиббї 
муайян карда мешавад. Дар ин сурат машѓулиятњо барои кўдакон 
метавонанд њам дар шароити мактаб ва њам дар шароити хона ташкил 
гарданд. 

8.Миќдори хонандагон дар синфњоро (гурўњњо, зергурўњњо) дар 
мактабњое, ки тањсил дар хона ташкил карда мешавад,  вобаста ба 
хусиятњои хонанда, меъёрњои санитарї ва шароит барои фаъолияти 
раванди таълим, оинномаи мактабњое, ки дар онњо тањсил дар хона ташкил 
карда мешавад, муайян мекунад.   

9.Падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) дар интихоби мактаб 
оид ба ташкили тањсил дар хона барои кўдакони имконияташон мањдуд ва 
омўзгорон мустаќил мебошанд.   

10.Тибќи дархости расмии падару модари (шахсони онњоро 
ивазкунанда) кўдакони имконияташон мањдуд метавон аз ќисмати 
мактабии Наќшаи таълимї фанњое, ки дар дар Наќшаи таълими такягоњї 
барои тањсил дар хона пешбинї нагардидаанд (технология, технологияи 
информатсионї, тарбияи љисмонї ва ѓайра), истифода карда шаванд. 

12.Њангоми набудани имконияти кадрї љињати ташкили тањсил дар 
хона барои кўдакони имконияташон мањдуд, маъмурияти мактаб 
метавонад аз омўзгороне, ки (бо назардошти доштани тањсилоти педагогї 
ва собиќаи корї) дар муассисаи таълимии мазкур кор намекунанд, 
истифода барад.  

13.Барои њар як кўдаки имконияташ мањдуде, ки дар хона тањсил 
мекунад, наќшаи таълимии инфиродї сохта мешавад. 

14.Аттестатсияи аз синф ба синфгузаронї ва хатми кўдакони 
имконияташон мањдуде, ки дар хона тањсил мекунанд, тибќи муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” ба амал бароварда 
мешавад. 

15.Хатмкунандагони синфи 9, ки аз рўи барномањои тањсил дар хона 
таълим гирифтаанд ва барномањои зинаи муассисаи тањсилоти умумии 
асосиро бомуваффаќият азхуд кардаанд, њуљљати намунаи давлатї дар 
бораи тањсилоти умумии асосї дода мешавад.   

16.Хатмкунандагони синфи 11, ки аз рўи барномањои тањсил дар хона 
таълим гирифтаанд ва барномаи зинаи мактаби тањсилоти миёнаи умумиро 
бомуваффаќият азхуд кардаанд, њуљљати намунаи давлатї дар бораи 
тањсилоти миёнаи умумї дода мешавад.  

17.Аз сабаби он ки тањсили кўдак дар хона, дар баъзе њолатњо ба 
људокунии кўдак аз љамъияти кўдакон меоварад ва њамгироии ўро бо 
љомеа мушкил мегардонад, барои кўдакони саломатиашон осебёфта 
метавон шакли ташкили раванди тањсилро дар мактаб њамчун таълим дар 
хона низ истифода намуд (дар њолатњои истисної). 



18.Дар љадвали воњидњои кории муассисањои таълимие, ки шакли 
тањсили хонагиро истифода менамоянд, вазифањои зерин бояд ворид карда 
шаванд: 

-педиатр; 
-хоњари шафќат; 
-барќароркунанда (реабилитолог); 
-духтури асаб (психотерапевт); 
-муаллим-логопед; 
-муаллим-дефектолог; 
-муаллим-равоншинос; 
-муаллим-равоншинос бо ихтисоси равоншиноси иљтимої 

(социальный психолог). 
19.Мазмуни тањсилот дар чањорчўбаи шакли мазкур мустаќилона 

тавассути барномањои таълимии ќабулгардида ва амалишавандаи 
муассисањои таълимї, дар асоси барномањои таълимии намунавии аз 
љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Точикистон тибќи 
стандартњои давлатии тањсилот омода гардида, муайян карда мешавад  

20.Муњлати азхудкунии барномањои таълимї барои тањсил дар хона 
дар муќоиса нисбат ба муассисањои тањсилоти умумї метавонанд кам ва ё 
зиёд карда шаванд, аммо барои хонандагони имконияташон мањдуд дар 
муќоиса бо муњлати азхудкунии онњо дар муассисањои махсуси (ислоњї-
коррексионї) тањсилоти умумї баръакс.    

21.Раванди таълиму тарбия дар шароити тањсил дар хона аз љониби 
мутахассисон дар соњаи педагогикаи ислоњї (коррекционной педагогика), 
омўзгорон ва мураббиёни аз курсњои бозомўзии мувофиќ гузашта, амалї 
карда мешавад. Бо маќсади њифз ва бењдошти саломатии хонандагон 
чорабинињои пешгирї-табобатї, машѓулиятњои фардии ислоњї гузаронида 
мешавад. Дар ин њолат метавон ќисме аз машѓулиятњоро дар хона ва ќисме 
берун аз он, аз љумла дар мактаб гузаронида шаванд. 

22.Наќшаи таълимии тањсил дар хона дар асоси наќшаи таълимии 
такягоњии муассисањои тањсилоти умумї бо назардошти пешнињоди 
машваратгоњњои психологї-тиббї-педагогї (МПТП) ва хоњиши падару 
модари хонандагон (шахсони онњоро ивазкунанда) тањия карда мешавад.  
Дар давоми соли тањсил бо назардошти хусусиятњои инкишоф ва характери 
шифои беморї метавон ба он таѓйиротњои зарурї ворид намуд. 

 
Наќшаи таълими такягоњї барои тањсил дар хона (намуна) 

 
Р/т Соњаи таълим ва намуди 

машѓулиятњо 
сарбории њафтаинаи таълим дар синфњо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Заб ва адаб.тољик 4 4 4 4 4 3 3 2 3 
2 з.хориљї     1 1 1 1 1 

3 таърих ва  њуќуќ     1 1 1 1 1 
4 Математика 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

5 табиатшиносї 1 1 1 1      
6 география      1 1 1 1 



7 биология      1 1 1 1 
8 физика ва нучум       1 1 1 

9 химия        1 1 
10 сарбории њадди аќали 

њатмї 
8 8 8 8 9 9 10 10 11 

11 машѓулиятњои ислоњї-
инфиродї 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 

12 Њамагї 10 10 10 10 10 10 11 11 12 

14 сарбории њадди нињої 
(максималї) 

10 10 10 10 10 10 11 11 12 

 
Эзоњ: 
Зимни таълим фанњои биология, физика ва химия вобаста ба 

имконияти мањдуди хонандагон бояд характери экологї дошта бошанд.  
 23.Њаљми сарбории таълимии њатмии хонанда аз рўи вазъи саломатии 

ў муайян гардида, дар синфњои 1-4 набояд аз 8 соат, дар синфњои 5-9 
набояд аз 10 соат дар як њафта зиёд бошад. Дар сурати пешнињоди тиббї 
миќдори соатњо дар синфњо метавонанд зиёд гарданд, вале набояд аз 
меъёри дар наќшаи таълимии заминавї нишондодашуда зиёд бошанд.   

24.Њангоми ба роњ мондани машѓулиятњои омодагии касбї (дар 
сурате, ки дар муассисањои таълимї ташкил карда шавад) миќдори 
хонандагон набояд дар гурўњњо аз 6 нафар зиёд бошанд. 

25.Тањсил дар хона ва ё муассисањои таълимие, ки тањсил дар хонаро 
ташкил мекунанд, бо забони давлатї (тољикї) сурат мегирад. 

26.Дар муассисањои таълимие, ки тањсил дар хона ташкил карда 
мешавад, кўдакон бо роњхати маќомоти тандурустї (вобаста ба номгўи 
беморињое, ки барои онњо тањсил дар хона пешбинї гардидааст) ва 
машваратгоњњои психологї-тиббї-педагогї (МПТП) ба тањсил фаро 
гирифта мешаванд. 

27.Љалби хонандагон ба тањсил дар хона аз љониби кормандони 
маќомоти маориф вобаста ба пешнињоди сохторњои тандурустї ва 
ризоияти падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) амалї карда 
мешавад. 

28.Таълим дар муассисањои таълимие, ки тањсил дар хона ташкил 
мекунанд, дар се зина: ибтидої, умумии асосї ва миёнаи умумї амалї 
мегардад. 

29.Ба хонандагоне, ки норасоии нутќ доранд, машѓулиятњои фардї (25 
даќиќа) ва гурўњии логопедї (на камтар аз 3 нафар) гузаронида мешавад.  

 
4.Њуљљатгузорї 

1.Барои ташкили тањсил дар хона муассисањои тањсилоти умумї бояд 
як ќатор њуљљатњоро омода кунанд. Аввалан, бояд чаласаи Шўрои 
педагогї гузаронида шуда, ќарори дахлдор ќабул ва тавассути фармоиш 
расмї карда шавад.  

2.Дар ќарор бояд нишондодњои зерин дарљ гарданд:  
-ба хонандагон дар соли хониши ______________ имкони гирифтани 

тањсил дар шаклњои зерин дода шавад: 



________________________________________________________. 
(экстернат, тањсил дар хона, тањсили ѓоибона ва ѓ). 

-тибќи пешнињоди нишондоди тиббї ва аризаи падару модар (шахсони 
онњоро ивазкунанда) ба хонандагони зерини ниёзманд тањсили инфиродї 
дар хона ташкил карда шавад: 
____________________________________________________________. 

(ному насаби хонанда) 
-масъулият оид ба ташкил ва амалигардонии раванди таълим дар хона 

ба зиммаи ____________________________ гузошта шавад. 
                                                   (вазифа ва ному насаби шахси масъул) 
3.Баъди ќабули чунин ќарордод шахси масъул Низомнома оид ба 

ташкили тањсил дар хонаро тањия намуда, роњбари муассисаи тањсилоти 
умумї онро тасдиќ менамояд.  Баъдан муовини директор оид ба таълиму 
тарбия ё ин ки шахси масъули дигар аз падару модар (шахсони њуќуќие, ки 
онњоро иваз мекунанд) аризањо оид ба тањсил дар хона ва маълумотномањо 
(нусха) аз муассисаи тиббиро љамъоварї намуда, љадвали дарсњо ва 
наќшањои таќвимиро тањия ва бо падару модари хонандагон (шахсони 
њуќуќие, ки онњоро иваз мекунанд) мувофиќа мекунад. Маљмўаи таълимї-
методї (барнома, китобњо, маводи таълимї, наќшањои таќвимї ва 
наќшањои яксоатаи дарсњо, матни корњои санљишї ва хаттї), наќша ва 
маълумотнома оид ба назорати дохилимактабиро омода мекунад. 

4.Баъд роњбари муассисаи тањсилоти умумї оид ба тањсили инфиродии 
хонандагон барои њар як хонанда дар хона, бо назардошти мављудияти 
нусхањое, ки дар дафтари (журналњои) синфї гузошта мешаванд, фармон 
мебарорад. Тањсил дар хона дар асоси ќарордод миёни маќомоти давлатии 
идоракунии соњаи маориф, муассисаи таълимї, хонанда  ва падару модари 
вай (шахсони њуќуќие, ки онњоро иваз мекунанд) ташкил карда мешавад. 
Шакли намунавии ќарордод оид ба тањсил дар хона аз љониби маќомоти 
давлатї оид ба соњаи маориф тасдиќ карда мешавад.  

5.Пеш аз оѓози соли хониш барои њар як хонанда журнали ќайди 
машѓулиятњои фардї, ки дар он нишондодњои зер ворид карда мешаванд, 
тартиб дода мешавад: 

-таърихи машѓулият дар мутобиќат бо љадвали дарсњо; 
-мундариљаи мавзўъњои гузашта; 
-миќдори соатњои мавзўъњои гузашта; 
-ќайдњои љорї. 
 6.Дар асоси ќайдњои мазкур мењнати кормандони педагогии дар 

раванди тањсил дар хона ширкаткунанда пардохт карда мешавад. 
7.Дар журнали синфї дар ќисмати чапи сањифа дар хат барои ќайдњо 

дар муќобили ному насаби хонандаи азхудкунандаи барномањои таълимї 
дар шакли тањсил дар хона чунин навишта мешавад: «Тањсил дар хона, 
фармони №___аз ______». Бањоњои рейтинг, нимсола, солона ва љамъбастї 
аз журнали ќайди тањсилоти фардї дар хона, ки падару модар (шахсони 
онњоро ивазкунанда) имзо гузоштаанд, ба журнали синфї гузаронида 
мешаванд. Дар њамин љо маълумот оид ба синфи дигар ва ё дар бораи 
хатми мактаби миёна аз љониби хонанда  ќайд гузошта мешавад. 



8.Њангоми ќисман вайрон (ё пурра гум шудан) шудани журнали 
синфии фардии тањсил дар хона, дар бораи дараљаи гум шудани њуљљати 
мазкур (ё пурра гум шудан) санади ташхисї тартиб ва ќарор бароварда 
мешавад. Дар њолати пешнињоди асоснокшудаи комиссия, санад дар бораи 
беэътибор дониста шудани журнал тартиб додашуда, оид ба гузаронидани 
маводи мањфўзмонда дар журнали нав ќарор бароварда мешавад. Журнал 
дар бораи тањсили фардї дар хона дар бойгонии мактаб 5 (панљ) сол нигоњ 
дошта мешавад.  

9Дар фармоиши директори муассисаи таълимї оид ба ташкили тањсил 
дар хона бояд ному насаби кўдаки имконияташ мањдуд, суроѓа, муњлати 
тањсил, миќдори соатњои фанни таълимдодашаванда, ному насаби 
омўзгоре, ки онро мебарад, пешнињоди тиббї оид ба намуди беморї ва 
муќаррар намудани тањсил дар хона бошад. 

          10.Њангоми ташкили тањсил дар хона барои кўдакони 
имконияташон мањдуд бояд дар љузвдони онњо њуљчатњои зерин пешнињод 
шаванд: 

 -аризаи падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда); 
 -нусхаи фармоиши директори муассисаи таълимї оид ба ташкили 

тањсил дар хона; 
 -љадвали дарсњо, созишномаи хаттї бо падару модар (шахсони 

онњоро ивазкунанда), ки бо мўњр ва имзои роњбари муассисаи таълимї 
тасдиќ шудааст(2 нусха); 

 -журнали ќайди машѓулиятњои гузаронидашуда. 
5.Маблаѓгузории муассисањои таълимие, ки тањсил дар хона ташкил 

мекунанд 
1.Маблаѓгузории муассисањои таълимие, ки раванди тањсил дар хона 

барои кўдакони имконияташон мањдудро ба роњ мемонанд, тибќи 
ќонунгузории амалкунанда дар доираи маблаѓгузории сарикасии 
муассисањои таълимї ба роњ монда мешавад. 

2.Барои омўзгороне, ки илова ба сарбории доимиашон дар муассисаи 
таълимї боз бо кўдакони имконияташон мањдуд дар хона таълим 
медињанд, имтиёз дода мешавад. 

 3.Маблаѓгузории мењнати омўзгороне, ки бо кўдакони имконияташон 
мањдуд дар хона таълим медињанд, тибќи љадвали таќсимоти сарбории 
омўзгорон (тарификатсия) ба роњ монда мешавад. 

4.Агар дар давраи тањсил дар хона омўзгоре, ки бо кўдакони 
имконияташон мањдуд дар хона таълим медињад, бемор шавад (зиёда аз як 
њафта), маъмурияти муассисаи таълимї вазифадор аст, љињати халалдор 
нагардидани раванди таълим омўзгори беморро муваќќатан бо омўзгори 
дигар иваз намояд. 

5.Дар сурати бемор шудани кўдаки имконияташ мањдуде, ки дар хона 
тањсил мекунад, пардохти музди мењнати омўзгор дар ин давра боздошта 
шуда, пас аз шифоёбии ў ва мувофиќа бо падару модари кўдак аз љониби 
маъмурияти муассисаи таълимї амалї карда мешавад. Дар ин њолат 
маъмурияти муассисаи таълимї ба муњосибот нусхаи фармоиш оид ба боз 



доштани муваќќатии раванди тањсил ва ё оѓоз кардани раванди тањсил пас 
аз шифоёбии кўдакро пешнињод менамояд.    

 
6.Њуќуќ ва вазифањои иштирокчиёни раванди таълим 

1.Хонандагон њуќуќ доранд: 
-дар гирифтани тањсилоти миёнаи умумї мутобиќ ба Стандарти 

давлатии тањсилоти миёнаи умумї, пешнињод оид ба такмили раванди 
таълиму тарбия дар муассисаи таълимї; 

-ба эњтироми њуќуќњои инсонї, озодии виљдон, иттилоот ва нуктаи 
назари хеш; 

-ба таври моддї ва маънавї ќадр гардидан вобаста ба муваффаќиятњо 
дар таълим. 

2.Хонандагон вазифадоранд: 
-талаботи муассисаи таълимиро риоя намоянд; 
-софдилона тањсил намоянд, љињати бошуурона ва эљодкорона аз бар 

намудани барномањои таълимї кўшиш намоянд; 
-шаъну эътибори кормандони муассисаи таълимиро эњтиром намоянд; 
-љадвали дарсњоро риоя намоянд ва дар муњлати муќарраргардида 

барои тањсил дар хона ќарор дошта бошанд; 
-дорои рўзномаи корї бошанд. 
 

3.Падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) њуќуќ доранд: 
-њуќуќњои ќонунии фарзандашонро њимоя кунанд: 
-барои њалли мушкилот ва ихтилофоти вобаста ба таълим ба миён 

омада ба маъмурияти муассисаи таълимї ва ё маќомоти идоракунии 
маориф (шуъба, раёсат, Вазорати маориф) мурољиат намоянд; 

-бо иљозати маъмурияти муассисаи таълимї дар дарсњо иштирок 
намоянд; 

-дар љадвали дарсњо вобаста ба ќобилият ва завќи фарзандашон оид ба 
даровардани таѓйирот пешнињод намоянд. 

 
4. Падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) вазифадоранд: 

-талаботи муассисаи таълимиро пурра ва бечуну чаро иљро кунанд; 
-завќи кўдакро дар тањсил ба мактаб дастгирї намоянд; 
-оид ба пешнињоди духтур  ва махсусияти рељаи кўдак омўзгорро хабар 

намоянд; 
-љињати азхудкунии барномањои таълимї барои гузаронидани 

машѓулиятњо дар хона шароит фароњам оваранд; 
-дар давоми рўз сари ваќт доир ба њолатњои беморї ё набудани кўдак, 

инчунин, барќарор кардани машѓулиятњо маъмурияти муассисаи 
таълимиро огоњ намоянд; 

-назорати доимии рўзномаи иљрои вазифањои хонагї аз љониби кўдаки 
дар хона тањсилкунандаро таъмин намоянд. 

 
5.Уњдадорињои кормандони педагогї 

Омўзгор вазифадор аст: 



-барномањои давлатиро бо назардошти самт ва завќи кўдакон иљро 
намояд; 

-малакаву мањорати кори мустаќилона бо китобњои дарсї, дастур ва 
адабиётњоро инкишоф дињад; 

-хусусиятњои беморї, реља ва ташкили машѓулиятњои хонагиро донад; 
-њангоми тањияи наќшаи машѓулиятњои инфиродї ба сербории онњо 

роњ надињад; 
-журналњои ќайди машѓулиятњоро сари ваќт хонапурї намояд; 
-ба роњ мондани рўзномаи хонандагон ва ќайдњо дар онро (љадвали 

дарсњо, аттестатсия, ќайди вазифаи хонагї) назорат намояд. 
 

6.Уњдадорињои роњбари синф: 
-љадвали дарсњоро бо омўзгорон, падару модари (шахсони онњоро 

ивазкунанда) кўдаке, ки дар хона тањсил мекунад, мувофиќа намояд; 
-бо кўдакон ва падару модари онњо алоќаи зич дошта бошад, одат ва 

хусусиятњои хоси њолати саломатии онњоро ошкор намояд;   
-бароњ мондани рўзномадорї ва истифодаи онњоро назорат намояд. 

7.Уњдадорињои маъмурият: 
-иљрои барномањои таълимї, методикаи тањсили инфиродии 

хонандагон, ба тартибдарории њуљљатњо на камтар аз як маротиба дар як 
рейтингро назорат барад; 

-сари ваќт гузаронидани машѓулиятњо дар хона, ба роњ мондани 
журнали бањисобгирии кўдакони имконияташон мањдуд дар хонаро 
назорат барад. 

7.Тартиби идоракунї 
1.Роњбарии умумии тањсили кўдакони имконияташон мањдуд дар хона 

ва омўзгорон дар дўши роњбари муассисаи таълимї ќарор дошта, ў дорои 
салоњиятњои  зерин аст: 

-ќабули ќарор оид ба ташкили тањсил дар хона барои кўдакони 
имконияташон мањдуд; 

-тањия ва тасдиќи Низомномаи муассисаи таълимї оид ба ташкили 
тањсил дар хона барои кўдакони имконияташон мањдуд; 

-назорат оид ба ташкил ва ба роњ мондани тањсил дар хона.   
 


