
Субаш  мәктәбе. 

   1994 елда “Татарстанның ел мәктәбе”, 1995 һәм 1996 елларда “Россиянең 

ел мәктәбе” конкурслары лауреаты. 1995,1996,1988 елларда “Районнын иң 

яхшы мәктәбе” конкурсларының җиңүчесе. ”Балаларда белем алуга 

омтылыш тәрбияләу” дигән киң колачлы проблема  буенча бай тәҗрибә 

туплаган коллектив. Үсеп килүче буынга хезмәт физик һәм эстетик тәрбия 

биру балаларының сәламәтлеген ныгыту һәм аларда сәламәт яшәу 

күнекмәләре тәрбияләү юнәлешендә куркәм нәтиҗәләргә ирешкән тәрбия 

учагы. ”Яхшы” һәм ”Бик яхшы” билгеләренә укучылар саны 50% тан югары 

булган белем биру узәге. Бу мәктәп коллективы яулаган абруйлы рәсми һәм 

рәсми булмаган исемлеге әнә шундый. Монда татар халкының милли 

традиияләре рухында тәрбия биръ игътибар үзәгендә. 

   2009-2010 уку  елында Субаш урта мәктәбендә 142 укучы белем ала. 

Балаларга белем  һәм тәрбия бируче 22 укытучысыныж 4 се югары, 12 се 

беренче, 3се икенче категорияле белгечләр. 

   Мәктәпнең тарихи тамырлары тирәндә. Бүгенге Югары Субаш (Керәшен 

Субашы) авылының XIX гасырда ике олештән торган - тубән өлешендә 

марилар яшәп , Көшкәт дип, югары олешендә керәшеннәр яшәп, Көшкәтбаш 

дип аталуы билгеле.                                              Менә шул авыллар балаларын 

христианлыкта ныклап беркету өчен 1888 елда православие миссионерлар 

жәмгыятен Вятка комитеты миссионерлык мәктәбе ача. Анын беренче 

укытучысы – Субаш авылынын үз егете Антон Митрофанов. Ул, керәшен 

гаиләсендә тууына карамастан, Тунтәр мәдрәсәсендә жиде  ел укый. Үтә 

сәләтле егет Апаз чиркәве священнигы А.С. Миропольский игътибарын 

жәлеп итә. Ул Антонны русчага өйрәну мөмкинлеге белән алдап яманаты  

белән тарихка кергән православие миссионеры Н.И. Ильминский нигезләнгән 

һәм директоры булган Казанская инородческая учительская семинариягә 

урнаштыра. Семинарияне тәмамлагач Антон туган ягына кайта һәм 

миссионерлык әшенә керешә. Шушы елда үз йортында миссионерлык 

мәктәбе ача. 1912 елда бу мәктәп земство карамагына бирелә һәм 

“Кушкетбашское народное начальное училище” исемен ала. Мәктәптә 

православие нигезләреннән тыш исәп-хисап өйрәтелә, дөньяви мәгьлумат 

бирелә башлый. 1907 елда авылга Карлыгандагы укытучылар семинариясен 

тәмамлап Антон Митрофановның улы Василий кайта. Шулай итеп, әлеге 

мәктәптә әтисе белән бергә Михаил Митрофанов та эшли башлый. Соңрак 

шул ук Карлыган семинариясен тәмамлап Михаил Панкратов килә.Рус 

тарихы, рус теле укытыла башлый. Дин нигезләрен татар телендә Көек 



чиркәве священнигы Петр Данилов бирә. 1913-1915 елларда удмурт кызы 

Акулина Григорьевна. 1915-1917 елларда Доргадан килгән Анна 

Михайловналар укыта. 1915 елдан соң, шулай ук совет властенең беренче 

елларында Биктәш чиркәве священнигы Илья Ефремовның туганы 

Александра Ефремова укыта. Ул большевиклар партиясенә керә. Мәктәп 

совет чорында әкренләп беренче баскыч мәктәпкә әверелә. Бу чорда анын 

бурычы шул ук – балаларны укырга – язарга, хисап нигезләренә өйрәту була. 

1920-1926 еллларда мәктәптә Казан арты төбәгендә мәгариф эшенә гомерен 

багышлаган Мәгъсүм Рәфыйков укыта. 

   1926-1929 елларда мәктәп модире булып  А.Митрофановның икенче улы 

Павел Митрофанов эшли. 1929 елда авыл халкы тырышлыгы белән мәктәп 

өчен махсус агач бина төзелә башлый. Ул  1931 елда тозелеп бетә хәм 

Октябрь революциясенең 14 еллыгы көнендә тантаналы төстә ачыла. 

Мәктәпнең мөдире Габдулла Гарифуллин, анда Николай Евдокимов, 

Габделхәй Гафаров, Хәят Сафиналар укыта. 

 1935-1942 елларда мәктәп мөдире булып Данил Фролов, укытучылар 

Н.Евдокимов, Г.Гафаров, Галипша Зарипов, Василий Фролов, Халисә 

Гатауллиналар була. Д.Фролов һәм Н.Евдокимов 1942 елда фронтка китәләр 

һәм ил азатлыгы өчен корбан булалар. 

  1943-1944 уку елында мәктәп тулы  булмаган урта мәктәп статусы ала. 

Директорлык эстафетасын Сәйдә Гайнетдинова дәвам итә. Бу чорда ел саен 

250гә якын бала белем ала. 1946 елда мәктәп җидееллык буларак беренче 

чыгарылышын бирә. 

   Сугыштан сонгы елларда Зофәр Гарипов, Рафаилә Мобаракшина, Махинур 

Гатиятуллина, Анна Денисовалар директор булып әшли. Бу узенчәлекле һәм 

катлаулы чор укытучылары арасыннан Василий Фролов, Сәгыйрә 

Нигмәтҗанова, Сания Васильева һәм алда саналганнарның кубесе кебек 

фидакарь жаннарны атарга мөмкин. 

   1955-1970 елларда мәктәпкә Сергей Фролов җитәкчелек итте. 1963 елда 

мәктәп бинасы киңәйтелә-утызынчы елларда салынган бина янәшәсендә ике 

катлы яна бина калкып чыга. Аның беренче каты кирпечтән салына, өске 

каты итеп Сосна Пүчинкәсе мәчете урнаштырыла (1995 елда ул кабат уз 

урынына кайтарылды). Бу чорда мәктәпкә укытучыларның яңа буыны килә. 

Алар арасында районыбызның төрле мәктәпләрендә эшләп инде зур тәҗрибә 

туплаган Гайнетдин Гыймадетдинов, Василий Фролов, Сания Васильева, 



Сәлимә Алексеева, Солтан Фатыйхов, Павел Иванов,Фирдәүсә һәм Валерий 

Семеновлар бар. 

   Житмешенче еллардан сон мәктәпкә Г.Гыйматдинов, В.Семенов, П.Иванов, 

Рамил Сәгъдиевлар житәкчелек итәләр. 1989 елдан директорлык Камил 

Захидуллин иңендә. Аның житәкче булып килүе бөтен бу әтраф авыллары 

халкы өчен куанычлы вакыйга белән бәйле-1991 елнын 1 сентябрендә яңа ике 

катлы мәһабәт мәктәп бинасы ишекләрен ачты. Бу вакыйга мәктәп тарихында 

да бер борылыш моменты булды-аның эшчәнлеге бөтен яктан импульс алды, 

яңарыш кичерде. Монда яңа чор мәгариф эшенен  чын осталары үсеп чыкты-

Фәридә Хайруллина, Раилә Галиева, Әхмәт Фаязов һ.б. шундыйлардан. 

   Мәктәпне заманча бизәу эшен укытучы-рәссам Владимир Антонов, 

жиһазлау эшен агач әшләре остасы, Татарстан Республикасының атказанган 

мәктәп укытучысы Әхмәт Фаязов башкардылар. Бу эшкә бөтен 

коллективнын, укучыларның көче керде. Мәктәпнең урта мәктәп булып аякка 

басуына, күп тармаклар буенча районыбызның иң алдынгы мәктәпләре 

сафына басуына мәктәп директоры К.Заһидуллиның житәкче һәм оештыручы 

буларак әйдәп баручы таланты нигез булды. 2007 елдан мәктәп директоры 

Раилә Галиева. Ул районның «Ел укытучысы» конкурсында Гран-при 

алган.Россия Федерациясенең “Иң яхшы укытучы” конкурсында жиңү 

яулаган югары категорияле укытучы. 

   Субаш мәктәбе буген яңа чорда үз тарихын язуны дәвам итә, үз 

традицияләрен баета. 

 

 


