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“Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы – 2020” регион-ара конкурсына 

ҡатнашырға дәғүә белдереүсе уҡытыусыларҙың документтарын ҡарап сыҡҡандан һуң, 

конкурстың операторы, БР Мәғарифты үҫтереү институты, түбәндәге уҡытыусыларҙы 

конкурсҡа үткәрергә ҡарар итте:  

 

1.  Абдуллина Айгөл Халит 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Учалы районы муниципаль  

районының Сәфәр ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы  

2.  Абхаликова Айгөл 

Кашфулла ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округының 

"121-се Гимназия" муниципаль бюджет дөйөм белем биреү 

учрежденияһы  

3.  Айсина Айгөл Кәрәмәт 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Мәсетле районы Оло Ыҡтамаҡ 

ауылы Башҡорт гимназияһы 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

4.  Аҫылаева Зөһрә Зариф 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Борай районы муниципаль 

районының "Шабай ауылы төп дөйөм белем биреү мәктәбе" 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

5.  Байышева Айгөл 

Ғалимйән ҡыҙы  

Башҡортостан Республикаһы Дыуан районы муниципаль 

районының Мәсәғүт ауылы гимназияһы муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы  

6.  Батталова Гөлнара 

Нурғәли ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Стәрлетамаҡ  ҡалаһы ҡала 

округының «4-се гимназия» муниципаль автоном дөйөм белем 

биреү учреждениеһы 

7.  Бикбаева Алһыу 

Мөхәрәм ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы 

Күгәрсен районы муниципаль районының  Мораҡ  ауылы 1-се 

һанлы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль бюджет дөйөм белем  биреү учреждениеһы 

8.  Билалова Миләүшә 

Миңлебай ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Нефтекама ҡалаһы 

ҡала округының 

13-сө урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү автоном учреждениеһы 

9.  Булатова Гөлфиә 

Мөхәмәт ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаhы Ауырғазы районы муниципаль 

районының Талбазы ауылы Лицейы муниципаль бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеhы 

10.  Ғабдуллина Ғәлиә 

Нәжип ҡыҙы 

Башҡортостан  Республикаhы 

Шаран районы муниципаль районының Баҙғыя ауылы урта 

дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль бюджет дөйөм белем 

биреү учреждениеһы 

11.  Ғәлиуллина Зилә Ришат 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Туймазы районы муниципаль 

районының Туймазы ҡалаһы айырым фәндәр тәрән өйрәнелгән 

1-се урта дөйөм белем биреү мәктәп-интернаты муниципаль 

бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

12.  Гәрәева  Илвера  Мәжит 

ҡыҙы  

Башҡортостан Республикаһы Әлшәй районы муниципаль 

районының Раевка ауылы 4-се урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе муниципаль бюджет дөйөм белем биреү  

учреждениеһы 

13.  Ғималова Гөлнар Рим 

ҡыҙы 

Башkортостан Республикаhы 

Стәрлетамаk kалаhы 

kала округының 

 «23-сө урта дөйөм белем биреү мәктәбе» 



муниципаль автоном дөйөм белем биреү учреждениеhы 

14.  Ғирфанова Фәнзилә 

Әхмәтғәли ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Нуриман районы муниципаль 

районының Красная Горка ауылы урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе муниципаль бюджет белем биреү учреждениеһы 

15.  Дәүләтшина Айгөл 

Финат ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Ҡариҙел районы муниципаль 

районының Озерки урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

16.  Дилмөхәмәтова Юлиә 

Ансар ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Салауат районы муниципаль 

районының Мөрсәлим ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

17.  Иҙрисова Зилә 

Хөрмәтулла ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Ғафури районы муниципаль 

районының Жәлил Кейекбаев исемендәге Сәйетбаба урта 

дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль бюджет дөйөм белем 

биреү учреждениеһы 

18.  Искәндәрова Айгөл 

Сәлих ҡыҙы   

Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округының 

«123-сө лицей» муниципаль бюджет дөйөм белем биреү 

учреждениеһы 

19.  Исламова Зүлиә Хәмзә 

ҡыҙы  

Башҡортостан Республикаһы Бәләбәй районы муниципаль 

районының Бәләбәй ҡалаһы 

Башҡорт гимназия-интернаты муниципаль автоном дөйөм 

белем биреү учреждениеһы 

20.  Истамғәлин Илгиз Наил 

улы 

Башҡортостан Республикаһы  

Әбйәлил районы муниципаль районының Асҡар ауылы "Таһир 

Күсимов исемендәге   гимназияһы" муниципаль  бюджет 

дөйөм белем биреү учреждениеһы 

21.  Ишҡарина Фәниә Ҡасим 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы 

Ҡырмыҫҡалы районы муниципаль районының  Прибельский 

ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль дөйөм 

белем биреү бюджет 

учреждениеһы филиалы Мөкәй урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе 

22.  Камалова Ғәлимә Әнүәр 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Дүртөйлө районы муниципаль 

районының Исмаил ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

филиалы  Шишмә төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

23.  Күҙбаева Наилә Нәҙир 

ҡыҙы 

 

 

  

Ырымбур өлкәһе Төйлөгән районының Аллабирҙе ауылы 

"Аллабирҙе урта дөйөм белем биреү мәктәбе" муниципаль 

бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

24.  Ҡазыханова Зөһрә 

Ильяс ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округының  

“Мостафина Фатима Хәмит ҡыҙы исемендәге 20-се Өфө ҡала 

башҡорт гимназияһы” муниципаль бюджет белем биреү 

учреждениеһы 

25.  Ҡәҙерғолова Ләлә Әнүр 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Федоровка районы муниципаль 

районының Һәйет ауылы академик З.Ғ.Ураҡсин исемендәге 

төп дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль бюджет белем 

биреү учреждениеһы  

26.  Лемдясова Зөлфиә 

Әснәүи ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы  Стәрлетамаҡ районы 

муниципаль районының Николаевка ауылы урта дөйөм белем 

биреү мәктәбе муниципаль дөйөм белем биреү бюджет 

учреждениеһы  

27.  Мөхәмәҙиева Эльза 

Шамилевна 

Башҡортостан Республикаһы Межгорье ҡалаһы ябыҡ 

административ -территориаль берәмеге ҡала округының "3-сө 

урта дөйөм белем биреү мәктәбе" муниципаль автоном дөйөм 

белем биреү учреждениеһы 



28.  Низамова Нәзилә Хәсән 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Ҡыйғы районы муниципаль 

районының Үрге Ҡыйғы ауылы лицейы муниципаль дөйөм 

белем биреү бюджет учреждениеһы 

29.  Нурисламова Глүсә 

Әлфит ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Ҡалтасы районы муниципаль 

районының Кейебәк төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль  белем биреү бюджет учреждениеһы 

30.  Нурыева Лиза 

Борисовна 

Башҡортостан Республикаһы Тәтешле районы муниципаль 

районының 

Иҫке Ҡайпан ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

31.  Саванихова Зәлиә Ринат 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Иглин районы муниципаль 

районының "Таутөмән ауылы урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе" муниципаль бюджет дөйөм белем биреү 

учреждениеһы 

32.  Садыҡова Альбина 

Вәкил ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Баймаҡ районы муниципаль 

районының 

Билал ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

филиалы Өмөтбай ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

33.  Саҙрыева Айгөл Фәрҙәт 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Бөрө районы муниципаль 

районының Бөрө ҡалаһы 8-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

34.  Сәғитова Земфира 

Әфнән ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Краснокама районы муниципаль 

районының "Ҡуян ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе" 

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

35.  Сәйәхова Сәйҙә 

Ғәбдинур ҡыҙы  

Башҡортостан Республикаһы Бөрйән  районы муниципаль 

районының Байназар ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

Мәһәҙей филиалы 

36.  Сәләхова Миләүшә 

Мөсәйәф ҡыҙы 

Башҡортостан  Республикаһы Баҡалы районы муниципаль 

районының Үмәр ауылы төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

филиалы Киләй төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

37.  Сәфиуллина Ләйсән 

Рәхимйән ҡыҙы 

Благовещен ҡалаһы 3-сө төп дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль  дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

38.  Сирбаева Айһылыу Рәис 

ҡыҙы 

Инвалид балаларға дистанцион белем биреү республика үҙәге 

дәүләт бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

39.  Сирьяжданова Илсиә 

Рәсүл ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округының 17-

се мәктәбе муниципаль бюджет дөйөм белем биреү 

учреждениеһы 

40.  Собханғолова Зәйнәп 

Кинйәбай ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль районының Белорет ҡалаһы 20-се 

урта дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль дөйөм белем 

биреү бюджет учреждениеһы 

41.  Тарасова Зөлфирә 

Әхмәр ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Мәләүез районы муниципаль 

районының Первомай ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы 

филиалы -Һамар-Ивановка ауылы төп дөйөм белем биреү 

мәктәбе 

42.  Тимербулатова Римма 

Мирсәйет ҡыҙы 

Рәми Ғарипов исемендәге 1-се Башҡорт республика гимназия – 

интернаты дәүләт бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

43.  Урманова Лилиә Шәһит 

ҡыҙы 

Башҡортостан Республикаһы Хәйбулла районы муниципаль 

районының Аҡъяр ауылы 2-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе  

 



муниципаль дейем белем биреу бюджет учреждениеЬы
45. Фэхретдинова Г елсирэ 

Фэсхит кызы
Силэбе елкэЬе Аргаяш районыньщ Дэрбиш урта дейем белем 
биреу мэктэбе муниципаль дейем белем биреу учреждениеЬы

46. Хабибуллина Лэйлэ 
Фидэрис кызы

Башкортостан РеспубликаЬы Илеш районы муниципаль 
районыньщ Базытамак урта дейем белем биреу мэктэбе 
муниципаль бюджет дейем белем биреу учреждениеЬы

47. Харасова Руза F элимйэн 
кызы

Ьамар елкэЬе Оло Чернигов муниципаль районыньщ Оло 
Чернигов ауылы С овеггар Союзы Геройы И М. Кузнецов 
исемендеге 1-се урта дейем белем биреу мэктебе Иамар 
елкэЬе дэулэт бюджет дейем белем биреу учреждениеЬыныц 
Балалар ижады удэге

48. Хэмизуллина Г елдэр 
F эйнулла тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы 0фе калаЬы кала округыныц 
«64-се гимназия» муниципаль бюджет дейем белем биреу 
учреждениеЬы

49. Хамитова Резеда 
Ризалун тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы 0фе районы муниципаль 
районыньщ Алексеевка ауылы урта дейем белем биреу 
мэктэбе муниципаль дейем белем биреу учреждениеЬы

50. Хэсэйева КенЬылыу 
Ишмехэмэт тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы Салауат калаЬы кала округыныц 
"25-се башкорт гимназияЬы" муниципаль бюджет дейем белем 
биреу учреждениеЬы

51. Хисэметдинова Хеснэ 
Бейеш тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы Ишембай районы муниципаль 
районыньщ Ишембай калаЬы 16-сы урта дейем белем биреу 
мэктэбе муниципаль бюджет дейем белем биреу 
учреждениеЬы

52. Эхэтова 0минэ 
Сэфэргэли тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы 
Яцауыл районы муниципаль районы 
Прогресс ауылы урта дейем белем биреу мэктэбе 
муниципаль бюджет дейем белем биреу учреждениеЬы

53. Эхмэтова Гелшат 
Иэдкэр тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы Дэулэкэн районы муниципаль 
районыньщ лицей-интернаты муниципаль дейем белем биреу 
бюджет учреждениеЬы

54. Эхмэтшина Фэризэ 
Рамил тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы
Бишбулэк районы муниципаль районыньщ
ТСаныкай урта дейем белем биреу мэктэбе муниципаль дейем
белем биреу бюджет учреждениеЬы

55. Ятсшыбаева Айгел 
Вэкил тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы Сибай калаЬы кала округыныц 
“Гимназия” муниципаль дейем белем биреу бюджет 
учреждениеЬы

56. Янбаева АлЬыу F аян 
тсызы

Башкортостан РеспубликаЬы 0фе калаЬы кала округыныц 
«106-сы «Берзэмлек» лицей»ы муниципаль бюджет дейем 
белем биреу учреждениеЬы

Идэплэу комиссияЬы агзаЬы / Г.Р. Мицлеэхмэтова


