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Hazırda respublika üzrə 107954 uşağı əhatə edən 1635 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi 

fəaliyyət göstərir. 103157 uşağı əhatə edən 1571 məktəbəqədər müəssisə Təhsil Nazirliyi 
sistemindədir. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün 4 xüsusi uşaq bağçası, ümumi 
təyinatlı 12 müəssisədə 20 xüsusi qruplar fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, 5 sanator tipli 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi də mövcuddur. Hazırda ölkədə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
lisenziya almış 20 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə 865 
uşaq təlim-tərbiyə alır. 

Təhsil Nazirliyinin sistemində olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən 240 müəssisə 
özəlləşdirilməyə açıq elan edilmişdir. Onlardan 113-ü Bakı şəhərinin payına düşür. Son 
məlumata görə respublika üzrə 83, o cümlədən Bakı şəhərində 47 məktəbəqədər müəssisə artıq 
özəlləşdirilmişdir. Özəlləşdirilən müəssisələrdən 7-si profili üzrə fəaliyyət göstərir, onlardan 6-ı 
Bakı şəhərində, 1-i isə Sumqayıt şəhərində yerləşir. 
 Ölkə üzrə məktəbəqədər yaşlı uşaqların sayı 728400 nəfərdir. Məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrinə uşaqların cəlbi 15,9% (şəhər-23,4%, kənd-8,7%) təşkil edir.  
  2010-cu ildə “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi 
Proqramı (2007-2010-cu illər)”nın icrası ilə bağlı bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının yaxşılaşdırılması məqsədi 
ilə 139 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi müvafiq bərk avadanlıq, yumşaq inventar, təlim 
vəsaitləri, idman avadanlıqları və s. ilə təchiz olunmuşdur. Təhsil Nazirliyinin sifarişinə əsasən 
“Çaşıoğlu-Multimedia” şirkəti tərəfindən 14 adda 39900 ədəd masaüstü oyunlar, 300 ədəd yeni 
təlim vəsaiti hazırlanmış və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə çatdırılmışdır. 
 “Şərq-Qərb” ASC tərəfindən Təhsil Nazirliyinin sifarəşinə əsasən 39 adda müxtəlif təlim 
vəsaitləri hazırlanmışdır. 
 İl ərzində 4 yeni məktəbəqədər təhsil müəssisəsi binası inşa edilmiş, 6 məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsi əsaslı təmir olunmuş, 32 müəssisədə cari təmir işləri aparılmışdır.  

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli, 156 nömrəli Fərmanının 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Məktəbə hazırlığın təşkili qaydaları”, “Məktəbəqədər təhsilin 
dövlət standartı və proqramı” hazırlanmış,  Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq 
edilmişdir. Bununla yanaşı, “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi” 
hazırlanmış və təsdiq olunmaq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı (2007-
2010-cu illər)”nın həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planının 6.5 və 6.22-ci bəndlərinə uyğun 
olaraq, “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil haqqında” Qanun layihəsinin 
hazırlanmasını və Məktəbəqədər təhsil üzrə monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin 
yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə Təhsil Nazirliyinin əmrləri ilə işçi qrupları yaradılmışdır. 

 Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayonları üzrə 5 yaşlı uşaqların sayı 
dəqiqləşdirilmiş və onlardan məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə alanlar haqqında 
məlumat bankı yaradılmışdır.  

Respublikanın hər bir rayonu üzrə yaşayış məntəqələrinin sayı müəyyənləşdirilmiş, 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi olmayn yaşayış məntəqələrində yeni müəssisələrin inşası ilə 
bağlı İnvestisiya Proqramı hazırlanmışdır.   

Dünya Bankının dəstəyi ilə həyata keçirilən Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci 
Layihədə Məktəbə hazırlığın inkişaf etdirilməsi komponenti çərçivəsində “Beşyaşlıların 
qısamüddətli təlim qruplarında məktəbə hazırlanması üçün proqram” və “Valideynlərin 
maarifləndirilməsi proqramı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı 6 pilot rayonda müvafiq treninqlər 
keçirilmişdir. Bu ilin sentyabr ayından “Beşyaşlıların qısamüddətli təlim qruplarında məktəbə 
hazırlanması üçün proqram”ın pilot müəssisələrdə sınaqdan keçirilməsinə başlanmışdır.  

Həmin layihəyə əsasən, “Kurikulum islahatının davam etdirilməsi və kurikulumun 
tətbiqinə dəstək” alt-komponenti üzrə icra planına uyğun olaraq, məktəbəqədər təhsilin 



kurikulumunun hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə bu ilin aprel ayında işçi qrupu 
yaradılmışdır. Hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli, 3043 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun 
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın 2011-2015-ci illər üzrə növbəti Tədbirlər 
Planının layihəsinə baxılmış və müvafiq təkliflər verilmişdir. 

Ölkədə məktəbəqədər təhsilin mövcud vəziyyəti ilə bağlı məlumat hazırlanmış və 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Məlumatda qeyd olunan 
problemlərin həlli, qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yeni inkişaf 
proqramının hazırlanmasına və dövlət səviyyəsində qəbul edilməsinə ehtiyac olduğu 
bildirilmişdir.     

Təhsil Nazirliyi və “Şəffaflıq Azərbaycan” İctimai birliyi ilə birgə 29 noyabr 2010-cu il 
tarixdə “Caspian Plaza” otelində “Məktəbəqədər təhsilin mövcud vəziyyəti, problemlər və 
perspektivlər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. Tədbirdə Təhsil Nazirliyi, Təhsil 
Problemləri İnstitutu, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi, “Şəffaflıq Azərbaycan” İctimai Birliyi, 
müxtəlif QHT-lərin nümayəndələri və məktəbəqədər təhsil müəssisəsi rəhbərləri iştirak etmiş, 
hazırda ölkədə məktəbəqədər təhsilin mövcud vəziyyəti, bu sahədə olan problemlər müzakirə 
edilmiş, problemlərin həlli ilə bağlı bir sıra təkliflər irəli sürülmüşdür.  

2010-cu ilin fevral və aprel aylarında keçirilən mərkəzləşdirilmiş sınaq imtahanlarında, 
iyun ayında isə orta və əsas təhsil üzrə mərkəzləşdirilmiş buraxılış imtahanlarında sektorun 
əməkdaşları imtahan rəhbəri kimi iştirak etmişdir.  

Cari ildə müxtəlif məsələlərlə bağlı vətəndaşların 119 ərizə və şikayətlərinə, ayrı-ayrı 
təşkilatlardan sektora daxil olmuş 58 məktuba baxılmış, müvafiq cavablar verilmişdir. 

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


