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I. Ümumi müddəalar 
 1. Peşə təhsili müəssisələrində imtahanlar mövcud tədris planlarında 

göstərilən fənlərdən keçirilir. Digər fənlərdən şagirdlər yekun «kafi», 

«yaxşı», «əla» qiymətlər əsasında yuxarı kursa keçirilirlər. 

 Ən coxu 2 fəndən «qeyri-kafi» qiymət alan şagirdlər yuxarı kursa şərti 

keçirilir. Onlara yay tapşırığı verilir. Yay tapşırığını yerinə yetirməyən 

şagird kursda saxlanılır. 

 2. Buraxılış qruplarında istehsalat təcrübəsindən əvvəl tədris 

planlarında göstərilmiş nəzəri təlim fənlərindən imtahan keçirilir. 

 Dövlət buraxılış imtahanları tədris prosesinin son mərhələsi olub 

şagirdlərin seçdikləri peşə üzrə ixtisas səviyyəsini (dərəcə, sinif, kateqoriya) 

və müstəqil işə hazırlığını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə istehsalat 

təcrübəsindən sonra keçirilir. 

 3. Fənlər üzrə yarımillik və illik qiymətlər dərs məşğələlərinin 

qurtarmasına ən azı 5 gün qalmış cari qiymətlərin əsasında müvafiq fənn 

müəllimləri və istehsalat təlimi ustaları tərəfindən çıxarılır.   

 4. Peşə liseylərində əsas təhsil bazasında orta təhsil alan şagirdlər 

ümumtəhsil fənlərindən imtahanları Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq təlimat və qaydalara uyğun 
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olaraq üçüncü kursda verirlər. 

 5. Şagirdlərin kursdan kursa keçirilməsi, imtahanlara buraxılıb-

buraxılmaması, yay tapşırığı alması, təkrar kursda saxlanması məsələləri 

pedaqoji şuranın müvafiq qərarı ilə tənzimlənir. 

 6. Şagirdlərin imtahanlara buraxılmaması, yay tapşırığı alması, kursda 

saxlanması haqqında məlumat 3 gün ərzində onların valideynlərinə (yaxud  

onları  əvəz  edən  şəxslərə) yazılı şəkildə çatdırılır. 

  

II.  İmtahanlara  hazırlıq 

 7. Nəzəri təlim fənlərindən qruplar üzrə imtahan komissiyaları 

direktorun əmri ilə imtahanların başlanmasına 1 ay qalmış yaradılır. 

 8. Peşə–ixtisas üzrə nəzəri təlim fənlərindən imtahan komissiyalarının 

sədrləri, bir qayda olaraq, peşə təhsili müəssisəsinin direktoru, onun  

müavinləri və ali təhsilli baş usta olur. 

 Qrupda imtahan aparan fənn müəllimi (direktor, onun müavinləri, 

tədris hissə müdiri və baş usta) bu fənn üzrə həmin qrupda imtahan 

komissiyasının sədri ola bilməz. 

 Zəruri olduqda (qrupların sayı çox olduqda) peşə təhsili  müəssisəsinin 

qabaqcıl müəllimləri də imtahan komissiyasının sədri təyin edilə bilərlər.     

 9. Dövlət buraxılış imtahan komissiyasının tərkibinə peşə təhsili  
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müəssisəsinin direktoru, onun müavinləri, tədris hissə müdiri, baş usta, 

müvafiq qrupun istehsalat təlimi ustası və ixtisas fənn müəllimi, işəgötürən 

müəssisə və təşkilatın nümayəndəsi daxil edilir.  

 Dövlət buraxılış imtahan komissiyasının sədri (onu əvəz edə biləcək 

şəxs)  Təhsil Nazirliyi tərəfindən təyin edilir.  

Peşə təhsili müəssisələrini bitirən şagirdlərə Dövlət buraxılış imtahan 

komissiyasının qərarı ilə müvafiq təhsil haqqında sənəd verilir. 

 10. Xüsusi idarələr və təşkilatların nəzarətində olan obyektlərdəki 

işlərlə əlaqədar olan peşələr (yükqaldıran kranların maşinisti, elektrik 

qaldırıcılarının (liftlər) quraşdırıcı çilingəri, elektrik stansiyalarının 

növbətçisi və.s) üzrə dövlət buraxılış imtahan komissiyasının tərkibinə 

nəzarətçi müəssisənin nümayəndəsi də daxil edilir. 

 11. Peşə-ixtisas fənləri üzrə imtahanlar fənn müəllimləri tərəfindən  

hazırlanmış, direktor tərəfindən təsdiq edilmiş biletlər üzrə şifahi aparılır. 

 Dövlət buraxılış imtahanları peşə hazırlığına qoyulan tələblərə (peşə 

standartlarına) uyğun, fənn proqramları əsasında tərtib edilmiş və direktor 

tərəfindən təsdiq olunmuş biletlər və peşəsindən asılı olaraq sınaq işi 

əsasında aparılır.  

 Direktor tərəfindən təsdiq edilməzdən əvvəl imtahan biletləri və sınaq 

işlərinin siyahısı metodiki şurada baxılır. İmtahan biletləri imtahanların 
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başlanmasına 2 ay qalmış hazırlanır. 

12. İmtahan materialları: məsələ və misallar fənn müəllimləri 

tərəfindən hazırlanır, fənn metodbirləşmələrində (metodkomissiyalarında) 

baxılır və direktor tərəfindən imtahanların başlanmasına azı 10 gün qalmış 

təsdiq edilir.  

Həmin materiallar direktorda saxlanılır və məxfiliyi təmin olunur.  

 13. Paralel qruplar üçün imtahan biletlərinə əlavələr müxtəlif  

variantlarda tərtib olunur. Üç və daha çox tədris qrupu üçün iki variantdan 

istifadə edərək üçüncü variantın hazırlanmasına icazə verilir.  

 14. İmtahanlar peşə təhsili müəssisəsi direktorunun təsdiq etdiyi 

imtahan cədvəli üzrə aparılır. Cədvəldə hər qrupda gündə yalnız bir imtahan 

aparılması nəzərdə  tutulur. Həmin cədvəl mühəndis-pedaqoji işçilərin, 

şagirdlərin və valideynlərin tanış olması üçün imtahanların başlanmasına ən 

azı on gün  qalmış imtahan guşəsində asılır.   

 15. Dövlət buraxılış imtahanlarına hazırlıq məqsədi ilə tədris istehsalat 

işləri üzrə direktor müavininin rəhbərliyi altında istehsalat təcrübəsi zamanı 

şagirdlərin görəcəyi ixtisas (sınaq) işlərinin peşələr üzrə siyahısı tərtib edilir, 

istehsalat təcrübəsi keçirilən müəssisə və təşkilatların istehsalat sahələrinin 

rəhbərliyi ilə razılaşdırılır, metodiki şurada müzakirə olunur, peşə təhsili 

müəssisəsinin direktoru tərəfindən təsdiq edilir. 
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 16. İxtisas (sınaq) istehsalat işi istehsalat təcrübəsinin son ayında dövlət  

buraxılış imtahan komissiyasının nəzarəti altında yerinə yetirilir. 

 17. İxtisas (sınaq) istehsalat işləri üçün seçilən işlər və məmulatlar peşə 

xarakteristikasına və qüvvədə olan texniki tələblərə uyğun olmalıdır. 

 18. Kənd təsərrüfatı, inşaat, dağ-mədən mexanizatoru, kompyuter, 

maşın və mexanizmlərə xidmətlə əlaqədar olan peşələr üzrə (traktorçu-

maşinist, kran və ekskavator maşinisti, kompyuter  operatoru və.s) ixtisas 

(sınaq) istehsalat işlərinin tərkibinə müvafiq maşın, texnika və aqreqatların 

verilmiş iş rejimi üzrə sazlanması, nizamlanması, işə hazırlanması, təmiri, 

onlara texniki xidmət və.s  praktiki işlər daxil edilir. 

 19. Qarışıq peşələr üzrə təhsil alan şagirdlər  ixtisas (sınaq) istehsalat  

işlərini hər peşə və ixtisas üzrə ayrılıqda yerinə yetirirlər.     

 20. Peşə hazırlığı fənlərindən (o cümlədən istehsalat təlimindən) «əla» 

qiymətləri olan, istehsalat təcrübəsi tapşırıqlarını müntəzəm yerinə yetirən 

şagirdlərə müvafiq qaydada nəzərdə tutulmuş ixtisas səviyyəsindən  yüksək,  

mürəkkəb işlər həvalə edilə bilər. 

 21. İstehsalat təlimi ustaları baş ustanın (belə ştat  olmadıqda  tədris-

istehsalat işləri üzrə direktor müavininin) rəhbərliyi altında, istehsalat 

təcrübəsi aparılan müəssisənin müvafiq işçiləri ilə birlikdə şagirdlər 

tərəfindən ixtisas (sınaq) istehsalat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün lazım 
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olan maşın və avadanlığı, iş yer1ərini, materialları, alətləri, pəstahları, tələb 

olunan çertyojları, texnoloji xəritələri, quraşdırıcı sxemlərin yerinə 

yetirilməsinin texniki şərtlərini (naryadları) və digər texniki sənədləri 

vaxtında hazırlayır, əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarının, 

sanitariya-gigiyena tələblərinin və normalarının gözlənilməsini  təmin 

edirlər. 

 Şagirdlər sınaq işinin yerinə yetirilməsi şərtləri haqqında 

təlimatlandırılır, onlara işin məzmunu, dərəcəsi, vaxt norması və iş yeri 

göstərilməklə naryad verilir. 

 22. Direktorunun əmri ilə ixtisas (sınaq) istehsalat işlərinin təşkili, 

keçirilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə tədris-istehsalat işləri üzrə 

direktor müavinin rəhbərliyi altında komissiya yaradılır.   

Komissiyaya şagirdlərin yerinə yetirdikləri ixtisas (sınaq) istehsalat 

işlərini qəbul edir, naryadlar üzrə faktiki sərf olunan vaxtı qeydə alır və 

təsdiq edir. Yerinə yetirilən işlərin texniki tələblərə uyğunluğu sexin 

(sahənin) texniki nəzarət şöbəsi tərəfindən  müəyyənləşdirilir. 

 İxtisas (sınaq) istehsalat işinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxt  

müəyyənləşdirilərkən şagirdlərdən asılı olmayan boşdayanma vaxtı nəzərə 

alınmır. 

 23. Şagirdlərin ixtisas (sınaq) istehsalat işləri qiymətləndirilərkən 
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tapşırığın son nəticəsi (keyfiyyəti, vaxt normasına əməl edilməsi, 

təhlükəsizlik texnikası qaydalarının və sanitariya-gigiyena tələblərinin  

gözlənilməsi və.s), habelə iş üsulunun düzgün yerinə yetirilməsi, qabaqcıl iş 

metodlarının tətbiqi, avadanlığın sazlanması və nizamlanması, alətlərdən 

düzgün istifadə edilməsi, işin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi, iş 

yerinin təşkili, elektrik enerjisinə və materiallara qənaət edilməsi və.s üzrə 

bacarıq və vərdişlər nəzərə alınır. 

 24. Komissiya tərəfindən istehsalat sahələrinə və avadanlıqlara maşın, 

aqreqat, kompyuter, qurğu sistemlərinə və s. xidmətlə əlaqədar  peşə və 

ixtisaslar, həmçinin  sınaq işinin konkret məzmununu müəyyən etmək 

mümkün olmayan digər  peşə və ixtisaslar üzrə şagirdlərin ixtisas dərəcəsi 

istehsalat təcrübəsi prosesində onların əldə etdikləri istehsalat göstəricilərinə 

əsasən müəyyənləşdirilir.   

 25. İstehsalat təlimi ustası hər bir şagird üçün istehsalat təcrübəsi 

keçirilən müəssisə və təşkilatdan istehsalat xasiyyətnaməsi (əlavə olunur) 

alır, bütün fənlərdən şagirdlərin yekun qiymət cədvəlini (əlavə olunur) 

hazırlayır, yerinə yetirilmiş işlərin uçotuna dair gündəlikləri toplayır, ixtisas 

(sınaq) istehsalat işlərinin naryadlarını müəssisənin texniki-nəzarət şöbəsinin 

rəyi ilə birlikdə və şagirdlərin hazırlığını səciyyələndirən digər materialları 

dövlət buraxılış imtahanlarının başlanmasına 3 gün qalmış tədris istehsalat 
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işləri üzrə direktor müavininə təqdim edir.  

 26. İmtahanların başlanmasına qədər şagirdlərin yığıncağı keçirilir,  

onlar imtahanların təşkili və keçirilməsi qaydaları barədə təlimatlandırılırlar. 

 

III.  Şagirdlərin imtahanlara buraxılması 

 27. Nəzəri təlim fənlərindən imtahanlara bütün fənlərdən müsbət illik, 

həmçinin ən çoxu iki fəndən «qeyri-kafi» illik qiyməti olan şagirdlər  

buraxılırlar. 

 Üç və daha çox fəndən illik «qeyri-kafi» qiyməti olan şagirdlər nəzəri 

təlim fənlərindən imtahanlara  buraxılmırlar. 

 İmtahan keçirilən bir-iki nəzəri təlim fənnindən illik qiyməti «qeyri-

kafi» olan şagirdlər həmin fənn (fənlər) üzrə imtahana buraxılmırlar. 

 Dövlət buraxılış imtahanlarına tam kursu bitirmiş, bütün nəzəri təlim 

fənlərindən, istehsalat təlimi və istehsalat təcrübəsindən müsbət yekun 

qiyməti olan şagirdlər buraxılırlar. 

 28. Əsas təhsil bazasında orta təhsil alan şagirdlər ümumtəhsil 

fənlərindən imtahanlara buraxılmadıqda və ya həmin imtahanları verə 

bilmədikdə onlar istehsalat təlimi və təcrübəsi də daxil olmaqla qalan 

fənlərdən müsbət yekun qiymət aldıqda dövlət buraxılış imtahanlarını verə 

bilərlər.  
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Həmin şagirdlər dövlət buraxılış imtahanlarından müsbət qiymət alarsa 

onlara dövlət buraxılış komissiyasının qərarı ilə öyrəndikləri ixtisas 

göstərilməklə müvafiq təhsil sənədi verilir. 

 29. Şagirdlərin istehsalat təlimindən yekun qiymətləri onların illik və 

istehsalat təcrübəsi qiymətləri əsasında çıxarılır.  

 30. İstehsalat təcrübəsində iştirak etməyən, istehsalat təlimi və 

istehsalat təcrübəsindən «qeyri-kafi» qiyməti olan şagirdlər dövlət buraxılış 

imtahanına buraxılmırlar.  

 
 

IV. Peşə təhsili müəssisələrində imtahanların aparılması 
  

 31. İmtahanlarda şagirdlərə bədii əsərlərdən, xəritələrdən, cədvəllərdən 

statistik məlumat kitabçalarından, mikrokalkulyatorlardan, laboratoriya 

avadanlığından istifadə etməyə icazə verilir. 

 32. Şagirdlərin imtahanlarda dərslik, tədris materialları və icmallardan 

(konspekt) istifadə etməsinə icazə verilmir. 

 33. İmtahanda yazı işlərini yerinə yetirmək və şifahi imtahan biletləri 

üzrə suallara hazırlaşmaq üçün şagirdlərə üzərində peşə təhsili müəssisəsinin 

ştampı olan vərəqlər verilir. 

 34. İmtahan zamanı komissiyanın sədri və üzvləri sədr tərəfindən 

müəyyən olunmuş qaydada növbə ilə 10-15 dəqiqə tənəffüs edə bilərlər. 

Zəruri hallarda sədr müvəqqəti olaraq öz səlahiyyətlərini imtahan 
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komissiyasının üzvlərindən birinə həvalə edə bilər. 

 35. Nəzəri təlim fənlərindən imtahan komissiyasının sədri və ya 

üzvlərindən biri imtahana gəlmədikdə o, direktorun (onu əvəz edən şəxsin) 

əmri ilə əvəz olunur. 

 36. İmtahan verən şagird bileti şəxsən götürür. Hazırlaşmaq üçün ona 

15-20 dəqiqə vaxt verilir. 

 37. Şagirdə ikinci bilet götürməyə icazə verilir. Bu halda qiymət bir  

bal aşağı salınır. 

38. İmtahan aparılan fəndən yekun qiymət şagirdin həmin fənn üzrə 

yarımillik, illik və imtahan qiymətləri əsasında onun faktiki biliyini əks 

etdirməklə çıxarılır. 

İmtahan aparılan fəndən yekun qiymət imtahan qiymətindən yuxarı ola 

bilməz. 

İmtahanda “qeyri-kafi” qiymət alan şagirdlərə həmin fəndən müsbət 

yekun qiymət çıxarıla bilməz.  

İmtahan və yekun qiymətləri nəzəri təlimin uçotu jurnallarına, ümumi 

qiymət cədvəlinə və şagirdin müvəffəqiyyət kitabçasına köçürülür. 

 39. İmtahan qurtardıqdan sonra şagirdlərin protokola yazılmış 

qiymətləri onlara elan edilir. 

 40. İmtahanlarda şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar  
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komissiya üzvləri arasında fikir ayrılığı olduqda məsələ adi səs çoxluğu ilə 

həll edilir. Çoxluğun fikri ilə razılaşmayan komissiya üzvlərinin fikri mütləq 

imtahan protokolunda yazılır. Komissiyanın sədri üzvlərin əksəriyyətinin 

fikri ilə razı olmadıqda məsələ Təhsil Nazirliyində baxılır və 10 gün ərzində 

qərar çıxarılır. 

41. Şagirdlərin vaxtından əvvəl məktəbi bitirməsi məsələsinə istehsalat 

təcrübəsini ən azı 4 həftə keçdikdən sonra Təhsil Nazirliyi tərəfindən baxılır. 

 42. Dövlət buraxılış imtahan komissiyası şagirdlərin cavablarına, 

yerinə yetirilmiş istehsalat (sınaq) işlərinin nəticələrinə, habelə digər 

sənədlərə əsasən hər bir şagirdə qiymət yazır.  

Peşə ixtisas dərəcəsi (sinif, kateqoriya) göstərilməklə peşə təhsili  

müəssisəsni bitirmək barədə:  

a) Əsas təhsil bazasından orta təhsil alan şagirdlərə:  

- orta təhsil almaqla diplom; 

- orta təhsil almaqla diplom (fərqlənmə); 

- diploma əlavə 

b) Əsas təhsil  bazasından orta təhsil almayan şagirdlərə 

- peşə təhsili haqqında attestat; 

- peşə təhsili haqqında attestat (fərqlənmə); 

c) Orta təhsil bazasında təhsil alan şagirdlərə diplom və ya fərqlənmə 

diplomu verilir. 

 43. Üzürlü səbəbdən öz qrupu ilə imtahana gəlməyən və imtahanların 

gedişi dövründə peşə təhsili müəssisəsinin direktoruna yazılı ərizə ilə 
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müraciət edən şagirdlər imtahanları direktorun əmri ilə digər qruplarla verə 

bilər. 

 44. Peşə xarakteristikasında nəzərdə tutulmuş səviyyədən yüksək 

ixtisas dərəcəsi aşağıdakı hallarda verilir: 

♦ istehsalat təcrübəsi haqqında əla rəy və yüksək dərəcənin verilməsi 

barədə tövsiyyəni əks etdirən istehsalat xasiyyətnaməsi təqdim 

edildikdə; 

♦  istehsalat təcrübəsi barədə hesabatdan və şifahi sorğudan «əla»  

qiymət alan şagirdlərə; 

 45. Xüsusi idarələr və təşkilatlar tərəfindən nəzarət edilən  obyektlərdə  

olan  işlərlə əlaqədar peşələr üzrə təhsil almış  şagirdlərə diplomla (attestatla) 

yanaşı, göstərilən obyektlərdə işləməyə icazə verilən vəsiqə  verilir.   

 46. İstehsalat təlimindən və tədris planında olan fənlərdən ən azı 75 

faiz yekun qiyməti «əla», qalan fənlərdən «yaxşı» qiyməti olan, dövlət 

buraxılış imtahanından «əla» qiymət alan, ictimai işlərdə fəallıq göstərən 

şagirdlərə fərqlənmə diplomu (attestat) verilir.  

 47. Dövlət buraxılış imtahanları aşağıdakı hallarda verilməmiş hesab 

olunur: 

♦ ixtisas (sınaq) istehsalat işi texniki tələblərə cavab vermədikdə; 

♦ ixtisas (sınaq) istehsalat işi üçün vaxt norması yerinə  



                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                 14 
 

yetirilmədikdə; 

♦ maşın, aqreqat, qurğu və yaxud istehsal sahəsində xidmətlə əlaqədar 

olan peşələr üzrə istehsalat təcrübəsinin son ayında müəyyən 

olunmuş istehsalat göstəricisinə əməl olunmadıqda; 

♦ şagirdlər üzürsüz səbəbdən istehsalat təcrübəsini tam  keçmədikdə;   

♦ şagirdlərin peşə xarakteristikasında nəzərdə tutulmuş biliyə malik 

olmadığı müəyyən edildikdə. 

 48. İmtahanların nəticələri direktorun əmri ilə elan olunur. 

 49. Fərqlənmə diplomu (attestat), diplom (adi) və attestatların (adi) 

verilməsinin düzgünlüyü üzərində nəzarət Azərbaycan Respublikası Təhsil  

Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

 50. Dövlət buraxılış imtahanlarına buraxılmayan və yaxud onları verə 

bilməyən şagirdlərə müəyyən edilmiş formada  arayış verilir (forma təlimata 

əlavə olunur).  

 51. İmtahan verən şagird imtahanların keçirilməsi qaydalarını kobud 

surətdə pozduqda, o imtahan vermək hüququndan məhrum edilir. Onun 

gələcəkdə imtahan verməsi məsələsi pedaqoji şurada həll edilir. 

  

 

V. Şagirdlərin imtahanlardan azad edilməsi 

 52. Bütün fənlərdən müsbət illik qiyməti olan, istehsalat təcrübəsini 
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tam keçən şagirdlər səhhətinə görə tibbi komissiyanın rəyinə əsasən 

imtahanlardan azad edilə bilərlər.  

Şagirdlər imtahanlardan Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

əmri ilə azad olunurlar. 

 53. Şagirdlərin imtahanlardan azad edilməsinə əsas verən xəstəliklər 

Təhsil və Səhiyyə nazirliklərinin birgə təsdiq etdiyi siyahı ilə 

müəyyənləşdirilir.  

 54. İmtahan dövründə analıq məzuniyyətində olan qadınlar  

imtahanlardan qadın məsləhətxanası tərəfindən verilən arayış əsasında azad  

edilirlər. 

 55. Şagirdlərin imtahanlardan azad edilməsi peşə təhsili müəssisəsinin 

fəaliyyət göstərdiyi rayonun poliklinikasının həkim-nəzarət komissiyası 

(HNK) tərəfindən verilən arayış əsasında həyata keçirilir. 

 56. Şagirdlərin xəstəliyə görə imtahanlardan azad edilməsi üçün peşə 

təhsili müəssisəsi aşağıdakı sənədləri Təhsil Nazirliyinə təqdim edir: 

 1. Pedaqoji şuranın qərarının surəti. 

 2. Həkim–nəzarət komissiyasının (HNK) möhürü ilə təsdiq edilmiş 

arayışı. 

 3. Bütün fənlərdən illik qiymətlərin cədvəli. 

 4. İstehsalat təcrübəsinə dair sənədlər (dövlət buraxılış imtahanı üçün). 
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 Təhsil müəssisəsinin təqdimatı və 56-cı bənd üzrə göstərilən məktəb 

sənədləri direktorun imzası və məktəbin möhürü ilə təsdiq olunur.  

 57. Şagirdlərin imtahanlardan azad edilməsi haqqında sənədlər  

imtahanların başlanmasına ən azı 10 gün qalmış Təhsil Nazirliyinə təqdim 

edilir. Xəstəliyə görə imtahanlardan azad ediləcək şagirdlərin sənədləri 

göstərilən vaxtadək təqdim olunmadıqda onlar imtahanlardan azad 

edilmirlər. 

 58. Fənn olimpiadalarının və peşə müsabiqələrinin respublika turunda 

birinci yer tutmuş şagirdlər, həmçinin imtahanlar dövründə Dünya 

olimpiadalarında və digər beynəlxalq səviyyəli turnirlərdə iştirak edən 

şagirdlər Təhsil Nazirliyinin əmri ilə imtahanlardan azad edilə bilərlər. 

 59. Şagirdlərin mötəbər idman yarışlarında iştirakı ilə əlaqədar onların  

imtahanlardan azad edilməsi üçün imtahanların başlanmasına ən azı 10 gün 

qalmış Gənclər və İdman Nazirliyi yarışın keçirildiyi yer və müddət, iştirakçı 

şagirdlərin soyadı, adı, atasının adı, təhsil aldığı peşə təhsili müəssisəsi və 

kurs göstərilməklə Təhsil Nazirliyinə rəsmi məktubla müraciət etməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Təkrar imtahan və məqbulların (zaçot) aparılması 

 60. Ən çoxu iki nəzəri təlim fənnindən «qeyri-kafi» qiymət alan 
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şagirdlər təkrar imtahan və məqbullara (zaçota) buraxılırlar.  

 61. Qeyri-buraxılış qruplarının şagirdləri təkrar imtahan və məqbulları 

növbəti dərs ilinin başlanmasına qədər (yəni sentyabrın15-dək) verməlidirlər.  

 62. Buraxılış qruplarının nəzəri təlim fənlərindən «qeyri-kafi» qiymət 

alan şagirdlərlə təkrar imtahan və məqbullar (zaçotlar) Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş vaxtda, bu 

təlimata uyğun aparılır. 

 63. Təkrar imtahan və məqbullar qurtardıqdan sonra onların nəticələri 

pedaqoji şurada müzakirə edilir, şagirdlərin yuxarı kursa keçirilməsi, 

buraxılış qrup şagirdlərinin Dövlət buraxılış imtahanlarına buraxılması, 

yaxud peşə təhsili müəssisəsindən xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilir. 

 64. İmtahanların təşkili və keçirilməsi haqqında hər hansı yerli 

təlimatdan istifadə olunması qadağandır. 

 65. Orta məktəb kursu üzrə ümumtəhsil fənlərindən təkrar imtahanlar 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumtəhsil məktəbləri üçün müəyyən edilmiş 

qaydada aparılır. 

 66. Dövlət buraxılış imtahanlarını verməyən (arayış alan) şagirdlərin 

bu təlimatın III bölməsinin müvafiq tələblərini yerinə yetirdikdə dövlət 

buraxılış imtahanlarında təkrar iştirak etmək hüququ vardır. 

 67. Dövlət buraxılış imtahanını verə bilməyən (arayış alan) şagirdlər 
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dövlət buraxılış imtahanlarını ümumi qaydada təhsil aldığı peşə təhsili 

müəssisəsi direktorunun əmri ilə təkrar iki dəfə - növbəti iki ildə verə 

bilərlər.   

 

                                                                                   Təhsil Nazirliyinin  

                                                                    Texniki peşə təhsili şöbəsi 

 
                                                      

                                                                    Təhsil Problemləri İnstitutunun   

                                                                       Texniki peşə təhsili şöbəsi                                


