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Hazırda ölkədə 113498 uşağı əhatə edən 1660 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət 
göstərir. 108088 uşağı əhatə edən 1576 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi Təhsil Nazirliyi 
sistemindədir. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 4 xüsusi uşaq bağçası, ümumi 
təyinatlı 13 müəssisədə 22 xüsusi qrup fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, 5 sanator tipli 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi də mövcuddur. Hazırda ölkədə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
lisenziya almış 37 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə 1700 
uşaq təlim-tərbiyə alır. 
 Ölkə üzrə uşaqların məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsi hazırda 17,6% (şəhər-25,7%, 
kənd-9,5%) faiz təşkil edir. 

2011-ci ildə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının 
möhkəmləndirilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası 04 may 2011-ci il tarixli, 1490 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlət Proqramı” çərçivəsində həyata keçiriləcək Tədbirlər Planına uyğun olaraq 50 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsində əsaslı təmir, 2 müəssisədə isə bərpa-gücləndirmə işləri 
aparılıb. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 avqust 2011-ci il tarixli, 241s nömrəli 
Sərəncamına əsasən respublikanın 1 şəhər və 21 rayonunda cəmi 22 məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsi əsaslı təmir olunub. 

İl ərzində Laçın və Kəlbəcər rayonlarından olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 
ərazilərdə 3, Samux şəhərində 1 yeni uşaq bağçası tikilərək istifadəyə verilmişdir.  

Heydər  Əliyev Fondu tərəfindən Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsində 213 nömrəli 
körpələr evi-uşaq bağçası üçün 120 yerlik yeni bina tikilərək istifadəyə verilmiş, Şüvəlan 
qəsəbəsində 78 nömrəli uşaq bağçasının binası sökülərək yenidən inşa edilmiş, Nərimanov 
rayonundakı 259 nömrəli uşaq bağçası əsaslı təmir olunmuşdur. 

Bu il Təhsil Nazirliyi tərəfindən Sumqayıt şəhəri 11, Mingəçevir şəhəri 16, Lənkəran 
şəhəri 17 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçaları əsaslı təmir olunub. 

“Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı (2007-
2010-cu illər)” çərçivəsində respublikanın 3 şəhər və 15 rayonu üzrə 96  uşaq bağçası müasir 
tələblərə cavab verən bərk və yumşaq inventarlarla təchiz edilmişdir. Təhsil Nazirliyinin sifarişi 
ilə Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron rayonunun 307 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi üçün 
1235 ədəd multimedia sistemli oyun tipli təlim vasitələri hazırlanmış və müəssisələrə 
çatdırılmışdır.  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi 
məqsədi ilə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun tələblərinə uyğun olaraq, 
“Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin layihəsi hazırlanmış və təsdiq 
üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda məktəbəqədər təhsildə məzmun 
islahatlarını əks etdirən “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı 
(kurikulum) sənədinin layihəsi hazırlanıb ictimai müzakirəyə verilmişdir. 

Bunlarla yanaşı, mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupu tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında məktəbəqədər təhsil haqqında Qanun” layihəsi hazırlanıb.  

Digər bir işçi qrupu tərəfindən məktəbəqədər təhsil üzrə monitorinq və qiymətləndirmə 
sisteminin yaradılması istiqamətində iş aparılır. Bu işdə qeyri-hökumət təşkilatı olan Müasir 
Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi işçi qrupuna yaxından köməklik göstərir. 
 Ölkə üzrə 5 yaşlı uşaqların sayı və onların məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi 
istiqamətində təhlillər aparılıb. Aparılan təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur ki, 5 yaşlıların 
hamılıqla məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi üçün 4649 yeni qrup açılmalıdır. 5 yaşlıların 
məktəbəqədər təhsilə cəlb olunması məqsədilə bölgələrdə məktəb binalarından, mədəniyyət 



evlərindən, kitabxana binalarından istifadə etməklə qısamüddətli təlim qruplarının yaradılması 
nəzərdə tutulub.  

Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci 
Layihədə nəzərdə tutulmuş “Məktəbə hazırlığın inkişaf etdirilməsi” komponenti çərçivəsində 
məktəbə hazırlıq və valideynlərin maarifləndirilməsi proqramlarının Bakı şəhərinin Xətai, eləcə 
də Lənkəran, Quba, Şamaxı, Göygöl, Füzuli rayonlarının uşaq bağçalarında tətbiqi davam edir. 
Qısamüddətli təlim qruplarına 687 uşaq cəlb edilmişdir. 

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” layihəsi həyata keçirilir. Layihənin məqsədi Azərbaycanda icma 
nəzdində məktəbəqədər təhsil xidməti modelinin qurulması və 5 yaşlıların məktəbə hazırlıq 
səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün diaqnostik qiymətləndirmənin hazırlanıb sınaqdan 
keçirilməsidir. Layihənin uğurla həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin layihə tətbiq edilən 
məktəbəqədər təhsil müəssisələri Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif metodik və təlim vəsaitləri 
ilə təmin olunmuşdur.  

“Milli Məlumat Bazası Proqramı” çərçivəsində Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması 
idarəsi tərəfindən məktəbəqədər təhsil sistemi üzrə məlumat bazası yaradılır. Bununla əlaqədar 
bütün ölkə üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələri barədə məlumat toplanıb və həmin idarəyə 
təqdim olunub.  

İl ərzində özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin nizamnamələrinin dövlət 
qeydiyyatına alınması ilə bağlı sektor tərəfindən 21 özəl uşaq bağçasının nizamnaməsinə 
baxılmış və rəy verilmişdir. 

Cari ildə müxtəlif məsələlərlə bağlı vətəndaşların 148 ərizə və şikayətlərinə, ayrı-ayrı 
təşkilatlardan sektora daxil olmuş 53 məktuba baxılmış, müvafiq cavablar verilmişdir. 

Nazirliyin “Qaynar xətt” xidmətinə məktəbəqədər sahə ilə bağlı daxil olmuş şıkayət və 
müraciətlər vaxtında araşdırılmış, müvafiq tədbirlər görülmüşdür.  
 


