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2012-ci ildə Nazirliyin Kənd rayonları üzrə ümumi təhsil şöbəsinin fəaliyyəti Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının 
təsis edilməsi haqqında” 2007-ci il 04 sentyabr tarixli 2373 nömrəli Sərəncamının icrası, TSİL 
çərçivəsində “Kurikulum islahatı” alt komponenti üzrə icra planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
yerinə yetirilməsi, yeni fənn kurikulumu tətbiq olunan siniflərdə tədrisin vəziyyətinin öyrənilib 
təkliflərin hazırlanması, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sahəsində işlərin təşkili, fənn 
olimpiadalarının keçirilməsi, nəticələrin ümumiləşdirilməsi və digər məsələlərin həllinə 
yönəldilmişdir. 

1. Mingəçevir və Şirvan şəhərlərinin, Balakən, Sabirabad, Lənkəran, Saatlı, Zərdab, 
Yevlax rayonlarının 56 ümumtəhsil məktəbində fənn kurikulumlarının tətbiqi vəziyyəti 
araşdırılıb müzakirə olunmuş, mövcud problemlər öyrənilərək təkliflər hazırlanmışdır. 
Araşdırmanın nəticələri Nazirliyin əmri ilə rəsmiləşdirilmişdir. Həmin əmrdə nəzərdə tutulmuş 
tapşırıqların yerlərdə icrası vəziyyəti nəzarətə götürülmüş, bu məqsədlə qeyd edilən rayon və 
şəhərlərdən məlumatlar toplanıb ümumiləşdirilmiş və tövsiyələr hazırlanaraq metodkabinetlərə 
çatdırılmışdır.   

2. Ağcabədi, Ucar, Yevlax, Kürdəmir, Bərdə, Biləsuvar, Lənkəran, Cəlilabad, Lerik, 
Yardımlı, Salyan, Astara rayonlarında təhsil işçilərinə peşəkar səviyyədə metodik köməkliyin 
təmin olunmasına xidmət edən yerli təlimçilərin hazırlanması üçün 10 günlük öyrədici təlim 
kursları (treninqlər) keçirilmişdir.  

3. Bakı və Gəncə şəhərlərinin məktəb rəhbərləri, müəllimlər, metodist və digər təhsil 
işçilərinin iştirakı ilə fənn kurikulumlarının tətbiqi üzrə aktual məsələlərə həsr edilmiş internet 
konfrans təşkil olunmuşdur.  

4. Pedaqoji ictimaiyyətin maarifləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş www.kurikulum.az 
portalının təkmilləşdirilməsi istiqamətində əməli işlər davam etdirilmişdir: fənn kurikulumları, 
nümunəvi elektron dərslər, dərslərin təhlili prosesinin elektron versiyaları, dərs planları, treninq 
materialları, elektron dərs vəsaitləri, aparılmış tədqiqatların nəticələri və s. həmin portalda 
yerləşdirilmiş və müntəzəm zənginləşdirilmişdir.  

5. 2012-2013-cü dərs ili üçün aşağıdakı tədris planları hazırlanıb təsdiq edilmiş və 
yerlərə göndərilmişdir:  

• Tədris Azərbaycan, rus, gürcü dillərində olan, habelə ləzgi dili və digər azsaylı 
xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin tədris planları. 

• Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin tədris planları. 
• Lisey, gimnaziya və lisey siniflərinin tədris planları. 
• Tam orta təhsilin təmayüllər üzrə təşkil edildiyi pilot məktəblər üçün tədris planları. 
• Şamaxı Avropa Liseyinin tədris planı. 
• 8 bölgədə seçilmiş ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən xüsusi lisey 

siniflərinin (V-VII siniflər) tədris planı. 
    
6. Hesabat müddətində aşağıdakı tədris proqramları və metodik tövsiyələr hazırlanmışdır: 
• Lisey və lisey sinifləri üçün “Məntiq” (V-VII siniflər), “Nitq mədəniyyəti” (VIII-IX 

siniflər), “Üslubiyyat” (X-XI siniflər). 
• Kənd rayonlarında fəaliyyət göstərən lisey, gimnaziya və lisey sinifləri üçün 

riyaziyyat-texniki, təbiət və humanitar təmayüllərə aid fənlər üzrə tədris proqramları. 

http://www.kurikulum.az


• “Qarabağın tarixi” (fakültativ kurs, layihə, VIII sinif). 
• Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində ikinci xarici dilin tədrisi ilə bağlı 

metodik tövsiyələr.   
7.  2012-ci ilin yanvarında respublika fənn olimpiadalarının rayon (şəhər) mərhələsinin 

II, mart ayında isə yekun mərhələsi təşkil olunmuşdur. Bu mərhələlərdən hər birinin fənlər üzrə 
tapşırıqları münsiflər heyətinin sədrləri tərəfindən vaxtında hazırlanmış, olimpiadaların məsul 
katibləri ilə təlimati seminar keçirilmiş, olimpiadaların keçirilmə vaxtı barədə “Azərbaycan 
müəllimi” qəzetində elanlar verilmişdir. Fənn olimpiadalarının yekun mərhələsi 7 fənn üzrə Bakı 
şəhərində təşkil olunmuşdur. Yekun turunda 1186 şagird iştirak etmişdir. Fənn olimpiadalarının 
yekun turunun nəticələri Nazirlik üzrə əmrlə rəsmiləşdirilmişdir. Əmr və olimpiada qaliblərinin 
fənlər üzrə adlı siyahısı “Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc edilmişdir.   

8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Ən yaxşı ümumtəhsil 
məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 2007-ci il 4 sentyabr 
tarixli, 2372 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, 2012-ci ildə artıq 5-ci dəfə “Ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi” və “Ən yaxşı müəllim” müsabiqələri keçirilmişdir.  

Müsabiqələrə hazırlıq, onların təşkili və yekunlaşdırılması prosesi 7 aya qədər vaxt tələb 
etmiş, bütün məsələlər Təşkilat Komitəsində müzakirə olunduqdan sonra lazımi qərarlar qəbul 
edilmişdir. Həmin müddətdə təqdim olunan sənədlərin ekspertizası, habelə müvafiq ekspert 
komissiyalarının üzvləri ilə təlimati müşavirələr keçirilmiş, sınaq dərslərinin keçiriləcəyi 
məktəblər müəyyənləşdirilmiş, mərhələlər üzrə fəaliyyətləri əhatə edən hesabat və təqdimatlar 
hazırlanmış, fənn komissiyalarının tərkibi Nazirliyin əmri ilə təsdiq edilmişdir.  

Müsabiqələrin hər bir mərhələsi vaxtında təşkil olunmuş, sınaq dərslərinin nəticələrindən 
narazı qalanların apelyasiya ərizələrinə baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Nəticələr 
nəzərə alınmaqla müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılması barədə sərəncam layihələri 
hazırlanıb Prezident Administrasiyasına təqdim olunmuşdur. 

9. Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 89-cu ildönümü münasibəti ilə təhsil müəssisələrində keçiriləcək tədbirlər haqqında” 
əmrinə uyğun olaraq, respublikanın ümumtəhsil məktəblərində Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə 
həsr edilmiş inşa müsabiqəsi keçirilmiş, yerli mərhələdə minlərlə şagird iştirak etmişdir. 
Müsabiqənin yekun mərhələsi Bakı şəhərində Akademik Zərifə Əliyeva adına liseydə təşkil 
olunmuşdur. Qaliblərin mükafatlandırılması “Gülüstan” sarayında keçirilmişdir.     

10. Azərbaycan ədəbiyyatının aşağıda adları qeyd olunan görkəmli nümayəndələrinin 
yubileyləri ilə əlaqədar inşa müsabiqələri təşkil edilmişdir. Qaliblər diplom və hədiyyələrlə təltif 
olunmuşlar. 

• M.Ə.Sabirin anadan olmasının 150 illiyi; 
• M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi; 
• Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi münasibəti ilə.  
 
11. İl ərzində aşağıdakı normativ-hüquqi sənədlərin layihələri hazırlanıb təqdim 

edilmişdir: 
• Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasnamə. 
• Uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları. 
• Şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu və yerdəyişməsi haqqında Qaydalar 

(təkmilləşdirilmiş variant). 
• Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Qaydalar. 
 



12. Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda, Şəki şəhərində (zona konfransı) və Gədəbəy 
rayonunda (zona konfransı) “Müasir təhsilin davamlı inkişafı: reallıqlar, perspektivlər” 
mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.  

13. Təhsil işçilərinin sentyabr konfranslarının rayon və şəhərlərdə mütəşəkkil keçirilməsi 
ilə əlaqədar zəruri təşkilati tədbirlər görülmüşdür. 

14. 2012-2013-cü dərs ilində ABŞ-ın ACCELS təşkilatının FLEX Proqramı layihəsi 
çərçivəsində bir il müddətində ABŞ-ın ümumtəhsil məktəblərində təhsil almaq hüququ qazanmış 
azərbaycanlı şagirdlərin əvvəl oxuduqları məktəblərin şagird kontingenti siyahısında 
saxlanmaları üçün yerlərə müvafiq tapşırıq verilmişdir. 

15. AZETA təşkilatının yerlərdə ingilis dili müəllimləri ilə keçirdiyi tədbirlərin təşkilinə 
köməklik göstərilmişdir. 

16. ABŞ-ın “Sülh Korpusu” könüllüləri və onların tərəfdaşları üçün İngilis dilinin tədrisi 
proqramı üzrə keçirilmiş konfransda respublikanın 15 şəhər və rayonundan ingilis dili 
müəllimlərinin iştirakı təmin edilmişdir. 

17. YUNESKO-nun Assosiativ Məktəblər Layihəsi çərçivəsində Təhsildə İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutunun (İİTE) “Gələcək üçün təhsil” pilot layihəsində Bakı şəhərinin 160, 
220 nömrəli məktəblərinin və Bakı Avropa Liseyinin iştirakı təmin edilmişdir. 

18. ABŞ-ın “Sülh korpusu”nun X qrup könüllülərinin andiçmə mərasimində Nazirliyin 
əməkdaşları iştirak və çıxış etmişlər.    

19. ABŞ-ın “Sülh korpusu” təşkilatının X qrup könüllüləri və onların tərəfdaşları üçün 
“Tərəfdaş müəllimlərlə səmərəli birgə işin təşkili”, həmçinin “İcma əlaqələndiriciləri” 
konfranslarında 14 şəhər və rayondan müəllimlərin iştirakı təmin edilmişdir. 

20. Hesabat dövründə “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının 
icrası ilə əlaqədar görülən işlər barədə məlumatlar hazırlanmışdır. 

21. “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının 
inkişafı”. 

22. “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin 
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nda tutulan tədbirlərin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Təhsil Nazirliyinin əmri ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər planında əhatə olunan 
məsələlərin yerinə yetirlməsi ilə bağlı rayon təhsil şöbələrinə təlimati tövsiyələr göndərilmişdir. 

23. Hesabat ilində “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun 
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair” Dövlət Proqramının və “Tacikistan Respublikası 
Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında təhsil haqqında sənədlərin, elmi 
dərəcələrin və elmi adların qarşılıqlı tanınması və ekvivalentliyi haqqında Saziş” layihələrinə rəy 
və təkliflər verilmişdir. 

24. İstedadlı gənc müəllimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı Nazirliyin əmri 
ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət planı”na müvafiq olaraq, respublikanın şəhər və rayonlarından 25-
35 yaş arası 1210 nəfər istedadlı gənc müəllimi əhatə edən məlumat bankı yaradılmışdır. 

25. Ümumtəhsil məktəbinin I sinfinə uşaqların vaxtından əvvəl qəbulu ilə əlaqədar 
Nazirlikdə yaradılmış komissiyanın işinə şöbənin əməkdaşı rəhbərlik etmiş, nəticələr 
ümumiləşdirilmiş və müvafiq hesabat hazırlanıb rəhbərliyə təqdim olunmuşdur. 

26. 2012-2013-cü dərs ili üçün respublikanın kənd rayonları üzrə ümumtəhsil 
məktəblərinin şəbəkəsi barədə rayon təhsil şöbələrinin hesabatları təhlil edilmiş və təkliflər 
bildirilmişdir. 



27. 2001/2002-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I sinfinə qəbul edilmiş şagirdlərin 
2011/2012-ci dərs ilində tam orta təhsili başa çatdırması vəziyyəti barədə araşdırmaların 
aparılmasına başlanmışdır. 

28. Hesabat dövründə respublikanın kənd rayonlarından  
• Yeni dərs ili ərəfəsində yeni tikilmiş, əsaslı təmir olunmuş və əlavə tədris korpusu 

inşa edilmiş məktəblər, 
• Ayrı-ayrı fənlər üzrə pedaqoji kadrlara ehtiyac, 
• Ümumtəhsil məktəblərində öyrədici təlim silah və sursatlarının saxlanması vəziyyəti, 
• Ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə təminatının vəziyyəti, 
• Məcburi köçkün məktəblərinin rayon və şəhərlər üzrə dislokasiyası, bu məktəblərdə 

təhsil alan şagirdlər, işləyən müəllimlər, 
• Təlim gürcü dilində olan məktəblər, azsaylı xalqların uşaqlarının təhsili, eləcə də 

Gürcüstandakı təlim Azərbaycan, 
• Təlim gürcü dilində olan məktəblər, azsaylı xalqların uşaqlarının təhsili, eləcə də 

Gürcüstandakı təlim Azərbaycan, 
• Ümumtəhsil proqramı və  xüsusi təhsil proqramı ilə evdə təhsilə cəlb olunmuş 

şagirdlər barədə məsələlərlə bağlı müvafiq formalar əsasında məlumatlar toplanmış və 
ümumiləşdirilmişdir. 

29. Nazirliyə daxil olmuş şikayət ərizələrinə müvafiq olaraq, Kənd rayonları üzrə ümumi 
təhsil şöbəsinin əməkdaşları Şamaxı və Sabirabad rayonlarına ezam olunaraq Şamaxı şəhər 2 və 
6 nömrəli tam orta məktəbləri, Sabirabad rayonu Bulduq kənd tam orta məktəbində araşdırmalar 
aparmışlar. Həmin araşdırmaların nəticələrinə əsasən işlərində yol verdikləri nöqsanlara görə hər 
üç məktəbin direktoru vəzifəsindən azad edilmişdir.                  

30. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən 274 nəfər əcnəbi 
vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs şöbədə qəbul edilmiş, onların Azərbaycan dilini bilməsi 
səviyyəsi müəyyənləşdirilmiş və bu barədə müvafiq arayışlar verilmişdir. 

31. Hesabat dövründə Kənd rayonları üzrə ümumi təhsil şöbəsinə vətəndaşlardan və 
müxtəlif təşkilatlardan 3805 müraciət daxil olmuş, onlardan 116-sı nəzarətə götürülmüşdir. 
Müraciətlərin hamısı araşdırılmış və cavablandırılmışdır. 
 


