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1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 

2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

3. “Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli, 13 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 

Dövlət Strategiyası” 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli, 9 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil 

sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası" 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 8 yanvar tarixli, 4 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları" 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 yanvar tarixli, 8 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran 

məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası" 

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 aprel tarixli, 53 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsildə xüsusi nailiyyətlərə görə” qızıl və gümüş 

medalların təsviri” 

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 14 may tarixli, 67 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcədən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil 

müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi 

Qaydaları” 

10. “Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə məşğul olmasına yol 

verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 19 yanvar tarixli, 10 nömrəli Qərarı 

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 21 yanvar tarixli, 12 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  "Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini 

və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası" 
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12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli, 479 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət 

sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası" 

13.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli, 103 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları 

(kurikulumları)" 

14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 4 iyun tarixli, 104 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) yerinə yetirilməsi 

müddəti” 

15. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 22 iyun tarixli, 115 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir 

səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları” 

16. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 avqust tarixli, 147 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Formal təhsilin təşkili Qaydaları” 

17. “Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 

noyabr tarixli, 215 nömrəli Qərarı 

18. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 noyabr tarixli 217 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi 

xidmətin göstərilməsi Qaydası” 

19. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 noyabr tarixli, 218 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisəsində iaşə və tibb xidmətinin 

təşkili Qaydası və Normaları” 

20. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 10 may tarixli, 77 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və 

evdə təhsilin Təşkili Qaydaları” 

21. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli, 5 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi” 

22.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun 

attestasiyasının aparılması Qaydaları” 

23. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 24 fevral tarixli, 66 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin müddəti” 
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24.  “Ümumi təhsil müəssisələrində psixoloq ştatının sayının müəyyən edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 27 fevral tarixli, 

70 nömrəli Qərarı 

25. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 26 may tarixli, 59 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil 

məktəblərinin, liseylərin və gimnaziyaların rəhbər işçilərinin, inzibati-təsərrüfat, 

tədris yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları” və “Günüuzadılmış 

ümumtəhsil məktəblərinin təsərrüfat və xidmət işçiləri heyəti üzrə əlavə ştatlar” 

26. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 2014-cü il 6 noyabr 

tarixli, 1/2 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müəllimlərin etik davranış Qaydaları” 

27. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 2014-cü il 6 noyabr 

tarixli, 1/3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil 

müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları” 

28. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli, 8/1 

nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların 

attestasiyasının (məktəbdaxili qiymətləndirmənin) aparılması Qaydası” 

29. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 aprel tarixli 155 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə 

təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) işləyən 

təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma Qaydası” 

30. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 aprel tarixli 157 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili 

Qaydaları” 

31. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 12 may tarixli 167 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil müəssisələrində peşəyönümü xidmətinin 

həyata keçirilməsi Qaydası” 

32. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 209 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil müəssisəsində mühafizə xidmətinin təşkili 

Qaydası” 

33. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 22 iyun tarixli 212 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird 

sıxlığı normaları” 

34. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul tarixli, 270 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil müəssisələrinin növlər üzrə Meyarları” 
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35. “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 

təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili barədə” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 avqust tarixli, 312 nömrəli Qərarı 

36. “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 

təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli, 332 nömrəli Qərarı 

37. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 01 may 2014-cü il tarixli, 522 nömrəli 

əmri ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə 

keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”  

38. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 08.06.2017-ci il tarixli 129 nömrəli əmri 

ilə təsdiq edilmiş “Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında 

fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası”  
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