
Azərbaycan Respublikası Təhsil  

Nazirliyinin 28.06.2016-cı il tarixli,  

436 nömrəli əmrinə 9 nömrəli əlavə 

 

Tədris planına dair qeydlər 

 

 1. Dərsdənkənar məşğələlər meyil və maraqları nəzərə alınmaqla şagirdlərin ümumi 

dünyagörüşünün inkişafına, şəxsiyyəti formalaşdıran həyati bacarıqlara daha dərindən 

yiyələnmələrinə, ayrı-ayrı sahələr üzrə məlumatlarının genişlənməsinə yönəldilir. 

 2. Dərsdənkənar məşğələ qrupları, bir qayda olaraq, şagirdlərin sayı 8 (səkkiz) 

nəfərdən az olmamaqla komplektləşdirilir. Bununla belə, seçilmiş mövzuya şagirdlərin 

marağından asılı olaraq, dərsdənkənar məşğələ qrupları maksimum 15 nəfərlə də 

komplektləşdirilə bilər. 

 3. Dərsdənkənar məşğələ saatlarından tədris planında nəzərdə tutulan hər hansı bir 

fənnə əlavə saat ayrılması, habelə bu saatlar hesabına tədris planında olmayan digər bir 

fənnin tədrisi yolverilməzdir1. 

 4. Dərsdənkənar məşğələlərin məzmun istiqamətləri müəyyən olunarkən nitq 

mədəniyyətinin formalaşdırılmasını, savadlı yazı, xarici dil, İKT bacarıqlarının inkişafını, 

Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini və tanınmış nümayəndələrini, milli-mənəvi dəyərlərimizi 

və maddi-mədəni irsimizi, bəşər tarixində müstəsna rol oynayan elmi kəşf və nailiyyətləri, 

məşhur ədəbi simaların, filosof və alimlərin həyat yolu və fəlsəfi baxışlarını əks etdirən, habelə 

hüquqi savadlılıq, estetik və ekoloji mədəniyyətlə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi tövsiyə 

edilir. 

 5. Dərsdənkənar məşğələlərin proqramları təhsil şöbəsi (idarəsi) metodkabinetinin 

təşkilatçılığı ilə zəruri hallarda peşəkar mütəxəssislərin iştirakı təmin edilməklə müvafiq fənn 

müəllimləri tərəfindən hazırlanır və metodkabinetin müdiri tərəfindən təsdiq olunur. 

 6. Dərsdənkənar məşğələlərin səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə ali təhsil və elmi-

tədqiqat müəssisələrindən mütəxəssislərin dəvət olunmasına icazə verilir.  

          7. Pilot məktəblərində təmayül sinifləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəbinin 

Nümunəvi Nizamnaməsi”nin 2.6-cı bəndinə uyğun olaraq, şagirdlərin sayı ən azı 20 nəfər 

olmaqla komplektləşdirilir.  

                                                            
1 Ümumi orta təhsil səviyyəsində 2 xarici dil tədris edilmiş məktəblər istisnadır. 



 8. Şagirdlərin sayı 20 (iyirmi) və daha çox olan siniflər aşağıdakı fənlərin tədrisində 2 

(iki) qrupa bölünür: 

 8.1. Tədris rus dilində aparılan siniflərdə “Azərbaycan dili (dövlət dili kimi)”. 

 8.2. Tədris dilindən asılı olmayaraq bütün siniflərdə “Xarici dil”, “Fiziki tərbiyə”. 

9. Fənn müəllimlərinin rəyi, şagirdlərin fənlər üzrə təlim nailiyyətləri və onların meyil-

maraqları, buraxılış imtahanlarının nəticələri, valideynlərin razılığı nəzərə alınmaqla pilot 

müəssisələrdə təmayül siniflərinin ilkin komplektləşdirilməsi iyun ayının sonunadək başa 

çatdırılır. 

10. Şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə görə, zəruri ehtiyac olduğu halda, təmayül 

fənlərindən hər hansı birinə (texniki fənlər təmayülü üzrə “Riyaziyyat”, “Fizika” və “Kimya”, 

riyaziyyat-iqtisadiyyat təmayülü üzrə “Riyaziyyat”, “Coğrafiya” və “Azərbaycan tarixi”, 

humanitar fənlər təmayülü üzrə “Azərbaycan dili”, “Xarici dil”, “Azərbaycan tarixi” və “Ümumi 

tarix”, təbiət fənləri təmayülü üzrə “Biologiya”, “Kimya” və “Fizika”) digər bir təmayül fənni 

hesabına 1 (bir) saat artıq vaxt verilə bilər.       

 
 

 


