
                                            

 

 
                                          ЌАРОРИ 
               МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФИ 
                           ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
       аз  «28» ноябри  2013          № 19/9         ш. Душанбе 

 

Дар бораи тасдиќи Тартиби  фаъолияти гурўњњои таълимии 
муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї  

 
Мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон Тартиби  

фаъолияти гурўњњои таълимии муассисањои тањсилоти ибтидої ва 

миёнаи касбї,  

                                   ќ а р о р     м е к у н а д: 

1.Тартиби фаъолияти гурўњњои таълимии муассисањои тањсилоти 
ибтидої ва миёнаи касбї (Замима мегардад). 

2. Директорони муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї 
вазифадор карда шаванд: 

2.1. Шўъбаи таъмини  њуљљатњо, назорати дохилї ва бойгонї 
вазифадор карда шавад, ки тартиби мазкурро ба тамоми Раёсат, 
шўъба ва бахшњои дастгоњи Вазорати маориф, раёсатњои маорифи 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓду Хатлон, 
шањри Душанбе, шўъбањои маорифи шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
ва  роњбарони муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї, 
муассисањои тобеи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон дастрас 
намояд. 
        3. Раёсати тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї (А. Мирзоев) иљрои 
ќарори мушовараро таъмин намояд.  

4.Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини Вазири 
маорифи Љумњурии Тољикистон Б. Одинаев вогузошта шавад. 

 
 
Раиси мушовара,  

Вазир                                                                       Н. Саидов 
 

 



                                                                                        Бо ќарори мушовараи  
               Вазорати маорифи  
               Љумњурии Тољикистон 
               аз 28.11.2013, №19/9
               тасдиќ карда шудааст 

 
ТАРТИБИ  

ФАЪОЛИЯТИ  ГУРЎЊЊОИ ТАЪЛИМИИ МУАССИСАЊОИ 
ТАЊСИЛОТИ ИБТИДОЇ ВА МИЁНАИ КАСБЇ 

 
МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 
Тартиби мазкур дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи маориф», Низомномаи намунавии муассисаи тањсилоти миёнаи 
касбии Љумњурии Тољикистон, Низомномаи намунавии муассисаи 
тањсилоти ибтидої касбии Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон тањия гардида, минбаъд 
фаъолияти гурўњњои таълимии муассисањои тањсилоти ибтидої ва 
миёнаи касбиро дар Љумњурии Тољикистон ба танзим медарорад.  

 
  ТАЪСИС ВА БАРЊАМДИЊИИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ 
 
Гурўњњои таълимї мувофиќи дархости маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии идоракунии маориф дар асоси 
фармоиши Вазорате, ки дар тобеаш муассисаи таълимї (муассис) 
дорад дар назди муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї, 
корхонањои калон, сохтмонњо ва муассисањои давлатї ва ѓайри 
давлатї таъсис дода мешаванд. 

Таъсис ва барњамдињии гурўњњои таълимї тибќи фармоиши 
вазорате, ки  дар тобеияти худ муассисаи тањсилоти ибтидої ва миёнаи 
касбї дорад амалї карда мешавад. 

Гурўњњои таълимї љузъи сохтории муассисаи таълимї буда, 
мустаќил фаъолият менамояд. 

Гурўњи таълимї дорои муњри бо номгўи муассисаи таълимии 
заминавї, штамп, бланкаи номдор ва дигар њуљљатњои меъёрии  њуќуќї 
дошта мебошад. 

                                      
                                  РАВАНДИ  ТАЪЛИМ 
 
Гурўњњои таълимии муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи 

касбї њуќуќи пешбурди фаъолияти таълимї ва имтиёзњои 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро аз рўзи 
иљозатнома гирифтанаш пайдо мекунад. 



Тањсил дар гурўњњои таълимї дар шакли рўзона, ѓоибона ва 
шабона аз рўи ихтисосњое, ки муассисаи тањсилоти ибтидої ва  миёнаи 
касбии заминавї амалї мегардонад ба роњ монда мешавад. 

Гурўњи таълимии муассисаи тањсилоти ибтидої ва  миёнаи касбї 
метавонад дар сохтори худ курсњои тайёрї, њуљрањои таълимї ва 
лабораторї,  устохонањои таълимї ва таълимию истењсолї, хољагињои 
таълимию таљрибавї, машќгоњњои таълимї, воњидњои сохтории 
таълимии тањсилоти иловагии касбї, хобгоњ ва дигар љузъњои сохторї 
дошта бошад. 

 Роњбари гурўњи таълимиро Вазорате, ки дар тобеаш муассисаи 
таълимї (муассис) дорад таъин менамояд. Роњбари гурўњ бояд: аз 
шумори мутахассисон соњибтаљриба, соњиби маълумоти олии бо 
ихтисосњои гурўњи таълимї мувофиќаткунанда ва соњиби таљрибаи 
педагогї дошта бошад. 

Ба ўњдаи роњбари гурўњ гузошта мешавад: таъмини наќшаи 
ќабули  хонандагону донишљўён; 

-ба директор барои тасдиќ пешнињод намудани воњидњои 
маъмурият, омўзгорон, кормандони ёрирасон ва хољагидорї; 

-ташкили раванди таълим; 
-назорат аз болои иљроиши наќша ва барномаи таълимї; 
-ташкили корњои сиёсї ва тарбиявї дар муассисаи таълимї; 
-ташкили хизматрасонии маишии хонандагону донишљўён ва 

кормандони муассисаи таълимї;  
-гузаронидани таљрибаомўзии истењсолии хонандагону 

донишљўён ва дигар масъалањо.  
Роњбари гурўњ корњои хољагидорї ва маблаѓгузорї дар асоси 

бовариномаи директори муассисаи тањсилоти ибтидої ва миёнаи 
касбии додашуда иљро карда мешаванд. 

Роњбари гурўњ дар назди директори муассисаи таълимї оид ба 
њамагуна корњои дар таълимгоњ гузаронидашаванда љавобгар аст.  

Дар назди роњбари гурўњ ва бо раисии ў Шўрои педагогї ташкил 
мегардад. 

Дар муассисаи таълимї (гурўњи таълимї) комиссияњои фаннї 
ташкил кардан мумкин аст, ки ба њайати он устодон таълимгоњ шомил 
мегарданд. Комиссияи фаннии муассисаи таълимии миёнаи касбї дар 
асоси Низомнома фаъолият менамояд. 

Њимояи лоињањои корњои дипломї ва супоридани аттестатсияи  
давлатї дар гурўњњои таълимї танњо бо иљозати вазорате, ки 
муассисаи таълимї дар тобеияти он аст, гузаронида мешавад.  

Тањсили шањрвандон дар гурўњњои таълимї дар асоси буљљаи 
давлат ва шартнома амалї мегардад.  

Њуљљати намунаи давлатї (диплом)-ро оид ба хатми муассисаи 

тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї муассисаи таълимие ки гурўњи 

таълимї дар тобеияти он аст медињад. 



ЌАБУЛ БА МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ ИБТИДОЇ ВА 
МИЁНАИ КАСБЇ 

 
Ќабули довталабон дар гурўњњои таълимї, мувофиќи Ќоидањои 

ќабул барои муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї амалї 

карда мешавад. 

Наќшаи ќабули хонандагону донишљўён дар гурўњњои мазкур дар 

асоси иљозатнома оид ба њуќуќи пешбурди фаъолияти таълимї 

муассис муайян мекунад. 

 

БАЊИСОБГИРЇ ВА ЊИСОБОТДИЊИИ  ГУРЎХИ ТАЪЛИМЇ 
 

Воњидњои кории маъмурият, кормандони таълимї ва ёрирасони 
гурўњњои таълимиро аз тарафи вазорате, ки муассисаи таълимї дар 
тобеияти он аст, муайян менамояд. 

Бо розигии вазорате, ки гурўњи таълимї дар тобеаш мебошад 
метавонад тавозун (баланс)-и мустаќил, суратњисоби махсус дошта 
бошад. 

Бањисобгирї ва назорати дурустии истифодаи амволи гурўњи 
таълимиро аз тарафи муњосиботи муассисаи заминавї амалї карда 
мешавад. 

Муњосиб оид ба фаъолияти молиявии гурўњи таълимї дар назди 
маъмурият ва сармуњосиби муассисаи таълимии миёнаи касбї ба 
зимма дорад. 

Њисоботњои оморї, бухгалтерї ва ѓайра аз тарафи мудири гурўњи 
таълимї ба муассисаи таълимии ибтидої ва миёнаи касбї аз рўи  
шакли муайяншуда, дар мўњлати муќараргардида ва талаботи 
роњбарияти муассисаи таълимї супорида мешаванд. 

                      
 
 

 


