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Hazırda ölkədə 113517 uşağı əhatə edən 1666 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət 

göstərir. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 4 xüsusi uşaq bağçası, ümumi təyinatlı 
13 müəssisədə 22 xüsusi qrup fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, 4 sanator tipli məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsi də mövcuddur. Hazırda ölkədə Təhsil Nazirliyi tərəfindən lisenziya almış 44 
özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə 1900 uşaq təlim-tərbiyə 
alır. 
 Ölkə üzrə uşaqların məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsi hazırda 16% (şəhər-23,4%, 
kənd-8,6%) təşkil edir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi 
məqsədi ilə aşağıdakı sənədlər hazırlanmış və təsdiq edilmişdir:  

1. “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin pedaqoji şuraları haqqında 
Nümunəvi Əsasnamə” (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 9 avqust 2012-
ci il tarixli, 178 nömrəli qərarı);  

2. “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi” (Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 oktyabr 2012-ci il tarixli, 218 nömrəli qərarı).  

 
Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin 10.07.2012-ci il tarixli, 1329 nömrəli əmri ilə 

“Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulum) təsdiq edilmişdir. 
Kurikuluma uyğun olaraq, “Öyrədənlərin öyrədəni” adlı təlim kurslarının təşkili üçün təlim 
materialları hazırlanmış, təlim kurslarında iştirak edəcək təlimçilər seçilmişdir. 2013-cü ilin 
yanvar ayından təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.  

Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci 
Layihədə nəzərdə tutulmuş “Məktəbə hazırlığın inkişaf etdirilməsi” komponenti çərçivəsində “5 
yaşlıların qısamüddətli təlim qruplarında məktəbə hazırlanması” və “Valideynlərin 
maarifləndirilməsi” proqramlarının Bakı şəhərinin Xətai, eləcə də Lənkəran, Quba, Şamaxı, 
Göygöl, Füzuli rayonlarının uşaq bağçalarında tətbiqi davam etmişdir.  

5 yaşlıların məktəbə hazırlığı işinin tənzimlənməsi üzrə BP şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə 
Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi tərəfindən Şəmkir rayonunun Dəllər Cəyir, Dəllər 
Cırdaxan, Sabirkənd, Keçili və Qılıncbəyli kənd uşaq bağçalarında “İcma nəzdində məktəbə 
hazırlıq qruplarının təşkili” layihəsinin həyata keçirilməsi davam etmişdir. Layihənin uğurla 
həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin layihə tətbiq edilən məktəbəqədər təhsil müəssisələri 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif metodik və təlim vəsaitləri ilə təmin olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım 
Mərkəzi və Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı tərəfindən 2012-ci ilin yanvar ayından 
Sumqayıt şəhəri, Siyəzən, Biləsuvar və Lənkəran rayonlarında 17 özünədəstək qrupunda “Sosial 
Hüquqların İnkişafı – həssas təbəqədən olan və məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmayan uşaqlar 
üçün icma əsaslı strategiyalar” layihəsi həyata keçirilib. Bu layihə məktəbəqədər təhsilə cəlb 
olunmayan 3-6 yaşlı uşaqların təhsil və inkişaf istiqamətli xidmətlərdən istifadə etməsini, eyni 
zamanda yerli məktəbəqədər təhsil müəssisələrində innovativ pedaqoji texnologiyaların tətbiq 
olunmasına yardım edilməsini və pedaqoji heyətin məktəbəqədər təhsilin kurikulumu üzrə 
hazırlanmasını nəzərdə tutur. Layihənin səmərəli həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin qruplar 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif metodik və təlim vəsaitləri ilə təmin olunmuşdur. Bu layihə 
2013-cü ildə də davam etdiriləcəkdir.  



İl ərzində özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin nizamnamələrinin dövlət 
qeydiyyatına alınması ilə bağlı sektor tərəfindən 13 özəl uşaq bağçasının nizamnaməsinə 
baxılmış və rəy verilmişdir. 

Cari ildə müxtəlif məsələlərlə bağlı vətəndaşların 46 ərizə və şikayətlərinə, ayrı-ayrı 
təşkilatlardan sektora daxil olmuş 41 məktuba baxılmış, müvafiq cavablar verilmişdir. 

 

 


