
1 nömrəli əlavə 
 
_____________ Rayon (şəhər) Təhsil Şöbəsinə (idarəsinə) 
 
_______________________________________ direktoru 

(məktəbin tam adı) 
 
_______________________________________________  

(SАА) 
 
və məktəb həmkarlar təşkilatının sədri 
 
_______________________________________________ 

(SАА) 
 

tərəfindən 
 
 

ƏRİZƏ 
 
 

"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsinin keçirilməsi və ümumtəhsil 
məktəblərinə ayrılmış vəsaitlərin istifadə edilməsi istiqamətləri barədə Qaydalar"la 
ətraflı tanış olmuşuq. Məktəbin fəaliyyəti həmin müsabiqədə iştirak üçün müəyyən 
olunmuş şərtlərə, əsasən, cavab verir. Bunu nəzərə alaraq, məktəbimizin 
müsabiqədə iştirakının irəli sürülməsi haqqında Təşkilat Komitəsinə təqdimat 
göndərməyinizi xahiş edirik. 

Tələb olunan sənədlər əlavə olunur. 
 
 

Qoşma:________ vərəq. 
 
 

Məktəbin direktoru: ______________________ 
(imza, tarix) 

 
Məktəb həmkarlar təşkilatının sədri: ______________________ 

(imza, tarix)  



2 nömrəli əlavə 
 

Respublika Təşkilat Komitəsinə 
 

         _______________________________ rayonunun (şəhərinin) 
 

________________________________________ məktəbinin 
(ixtisara yol vermədən məktəbin tam adı) 

 
"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsinə buraxılması 
haqqında 

 
 

Hörmətli sədr! 
 
 

Rayonumuzun (şəhərimizin) ________________________________________________ 
(məktəbin tam adı) 

 
direktoru ____________________________________________________ və məktəb həmkarlar  

(SAA) 
təşkilatının sədri _______________________________________________________ "Ən yaxşı  

(SAA) 
ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsində iştirak üçün təhsil şöbəsinə (idarəsinə) ərizə ilə müraciət 
etmişlər. Ərizə təhsil şöbəsində (idarəsində) qeydiyyata alınmış və məktəbin fəaliyyətinin 
müəyyən edilmiş şərtlərə uyğunluğu ətraflı öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, təhsil 
müəssisəsinin fəaliyyəti "Qaydalar"da təsbit edilmiş şərtlərə, əsasən, cavab verir. 

Qeyd olunanlarla əlaqədar həmin məktəbin müsabiqədə iştirakını məqsədəuyğun hesab 
edirik. Xahiş edirik nəzərə alasınız.  

Tələb olunan sənədlər əlavə olunur. 
 
 

Qoşma: _________ vərəq. 
 

Hörmətlə, 

R(Ş)TŞ(İ) müdiri:   ________________________ 
(imza, tarix) 

MY 
 
TİAHİ rayon komitəsinin sədri: ________________________ 

(imza, tarix) 

  



3 nömrəli əlavə 
"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsində iştirak üçün müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə yetirilməsi barədə 

MƏLUMAT 
№ Göstəricinin adı 2009 2010 2011 

1. Son üç ildə məktəbin XI sinif məzunlarının sayı     
2. Onlardan ali məktəblərə qəbul olunanların sayı  (TQDK-nın rəsmi məlumatı əsasında)*    
3. Son üç ildə ali məktəblərə qəbul olunanlardan  500-700 bal toplamış abituriyentlərin sayı (TQDK-nın rəsmi məlumatı əsasında)    

*Digər ölkələrdə ali məktəblərə qəbul olunanlar barədə həmin müəssisələrdən alınmış rəsmi sənəd təqdim edilməlidir. 
 

4. Məktəbin müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi üzrə layihələrdə, o cümlədən pilot layihələrində, habelə digər inkişafyönümlü innovativ təhsil proqramlarında iştirakı** ______________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(tam təsvir etməli) 
**Ayrı-ayrı müəllimlərin qeyd olunan layihələrdə iştirakı nəzərə alınmır. 
 

5. Son üç ildə məktəbin şagirdlərinin respublika və beynəlxalq səviyyəli olimpiada, müsabiqə və yarışlarda iştirakı 
 

I yer II yer III yer IV yer Fənlər 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Riyaziyyat             
İnformatika             
Fizika             
Kimya             
Biologiya             
Tarix             

Respublika olimpiadası 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat             
Respublika müsabiqəsi Bu sətirdə müsabiqənin adı yazılır             
Respublika yarışı Bu sətirdə yarışın adı yazılır             
Beynəlxalq fənn olimpiadaları              
Beynəlxalq müsabiqə və yarışlar              

 
6. Ali təhsilli müəllimlərin sayı (faizlə)   7. Fənn müəllimləri ilə komplektləşdirmə (faizlə)  

 
Müəllimlərin sayı  
Şagirdlərin sayı  8. 
Müəllim-şagird nisbəti  

 
9. Son üç ildə təhsil və əmək qanunvericiliyinin, təhlükəsizlik və sanitar tələblərin pozulması halları olmuşdurmu ______________________________________________________________ 

(“hə”, “yox”) 
10. Məktəbin beynəlxalq əlaqələri 

№ əlaqə saxladığı ölkə və məktəb əlaqələr neçənci ildən 
başlayaraq qurulmuşdur  həmin əlaqələrin məzmunu (tam təsvir etməli) 

    
    



11. Son on ildə rayon (şəhər) miqyasında məktəbin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilib yayılması  _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(təsvir etməli və müvafiq sənədlərin surətlərini əlavə etməli) 
12. 2002/2003-cü dərs ilində bu məktəbin I sinfinə qəbul olunmuş şagirdlərinin 2010/2011-ci dərs ilində IX sinfə çatdırılması 

2002/2003-cü dərs ilində bu 
məktəbin I sinfinə qəbul 
olunmuş şagirdlərin sayı 

Həmin şagirdlərdən 2010/2011-ci 
dərs ilində IX sinfi bitirənlərin 

sayı 
  

13. Son üç ildə IX sinfi bitirmiş şagirdlərin orta təhsillə əhatə olunması  
Onlardan təhsilini davam etdirənlər İllər IX sinfi bitirənlərin sayı 

X sinifdə peşə liseylərində axşam sinifləri, qiyabi qruplarda orta ixtisas məktəblərində 
2009      
2010      
2011      
14. Məktəbin son üç ildə şagird kontingentinin sabit saxlanması haqqında məlumat 

Şagirdlərin sayı İllər ilin əvvəlinə gedənlər gələnlər ilin sonuna 
2009         
2010         
2011         

15. Məktəbdə İKT-nin tətbiqi vəziyyəti 
15.1. İKT avadanlığı ilə təchizat _______________________________ 

(vəziyyəti təsvir etməli) 
15.2. lokal şəbəkənin mövcudluğu _____________________________ 

      (“hə”, “yox”) 
15.3. internetə qoşulma ______________________________________ 

(“hə”, “yox”) 
15.4. saytın yaradılması ______________________________________ 

(“hə”, “yox”) 
16. Valideyn-Məktəb Assosiasiyasının və digər özünüidarə orqanlarının təsis edilməsi _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(tam təsvir etməli) 
17. İctimai birliklər, fondlar, yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, valideyn-məktəb assosiasiyaları və digər qurumlar tərəfindən, o cümlədən təhsilalanlar arasında aparılan sorğularda 

məktəb haqqında müsbət mülahizə və rəylərin irəli sürülməsi ______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(rəy və mülahizələrin kserosurətlərini əlavə etməklə təşkilatları sadalamalı) 
 
 
MY   R(Ş)TŞ(İ) müdiri:    ___________________________ 
            (imza, tarix) 



4 nömrəli əlavə 
 
 

Respublika Təşkilat Komitəsinə 
 
 
 

__________ rayonu (şəhəri) _____________________ 
           (məktəbin tam adı) 

 
___________________________________________ məktəbin 

 
___________________ müəllimi ________________________ 

        (tədris etdiyi fənn)                  (SAA) 
 

__________________________________________ tərəfindən 
 

 
 

Ə R İ Z Ə  
 

“Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qaydaları və müsabiqədə iştirak üçün 
müəyyən olunmuş şərtlərlə ətraflı tanış olmuşam. Həmin şərtlərə görə, müsabiqədə 
iştirak etməyə özümü hazırlıqlı hesab edirəm. Bununla əlaqədar ərizəmin 
qeydiyyata alınmasına razılıq verməyinizi xahiş edirəm. 

Fəaliyyətimlə əlaqədar müvafiq göstəriciləri əhatə edən məlumatı və həmin 
göstəriciləri təsdiq edən sənədlərin kserosurətlərini ərizəyə əlavə edirəm. 
 
 

Qoşma: ___________ vərəq. 
 
 

________________________ 
   (imza, tarix) 

 



5 nömrəli əlavə 
 

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsində iştirak 
üçün müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə yetirilməsi barədə 

 
MƏLUMAT 

 

Müəllimin SAA __________________________________________________________________ 
(şəxsiyyət vəsiqəsinin kserosurətini əlavə etməli) 

Ünvanı, əlaqə telefonları ___________________________________________________________ 
 
Bitirdiyi ali və ya orta ixtisas məktəbi _________________________________________________    

(müəssisənin tam adı, bitirdiyi il) 
Diplom üzrə ixtisası  _______________________________________________________________ 

(diplomun (diplomların) kserosurətini əlavə etməli) 
Tədris etdiyi fənn (fənlər) ___________________________________________________________ 
 
Dərs yükü _______________________________________________________________________ 
 
Dərs dediyi bölmə _________________________________________________________________ 
 
Dərs apardığı siniflər ______________________________________________________________ 
 
Pedaqoji iş stajı __________________________________________________________________ 

(əmək kitabçasının kserosurətini əlavə etməli) 
 
Son 5 ildə ixtisasartırma kurslarından keçməsi __________________________________________ 
 
 
 

(hər biri ayrılıqda göstərilməklə vəsiqələrin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
İnkişafyönümlü təhsil layihələrində iştirak etməsi  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

(təsdiqedici sənədlərin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi üzrə təlim kurslarında (treninqlərdə) iştirakı_______________ 
________________________________________________________________________________          
 
 
 

(hər biri ayrılıqda göstərilməklə sertifikatların kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Mətbuatda dərc edilmiş fənn kurikulumları layihələrinə rəsmi şəkildə rəy və təkliflər göndərməsi 
 
 
 

(rəy və təkliflərin kserosurətlərini əlavə etməli, hansı təşkilata göndərildiyini qeyd etməli) 
 
Təcrübə mübadiləsi məqsədilə digər ölkələrdə təşkil edilmiş kurs və treninqlərdə iştirakı*________ 
________________________________________________________________________________ 
 

(sertifikatların kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
 
 



Son 5 ildə ixtisasartırma tədbirlərində, təhsilin müasir problemlərinə həsr edilən seminar və 
treninqlərdə dərs deməsi, məşğələlər aparması __________________________________________ 
 
 

(ixtisasartırma müəssisəsini, seminar və treninqlərin hansı təşkilat tərəfindən keçirildiyini, mövzuları qeyd etməli, məruzənin 
(məruzələrin) kserosurətlərini əlavə etməli)) 

 
Son 10 ildə ümumi təhsilin təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş 
elmi-təcrübi konfranslarda məruzələrlə çıxış etməsi ______________________________________ 
 

(konfrans proqramlarının kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə ümumi təhsil sahəsində aktual hesab edilən məsələlərə (fənnin tədrisi metodikasının 
təkmilləşdirilməsi, yeni təlim strategiyalarının tətbiqi, qabaqcıl iş təcrübəsi, proqram və dərsliklər, 
yeni fənn kurikulumları haqqında rəy və təkliflər və s.) aid elmi-pedaqoji və pedaqoji mətbuatda 
çıxış etməsi ______________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(mətbuat orqanının adı göstərilməklə jurnal və qəzetlərdən məqalələrin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş dərsliyin (dərsliklərin) müəllifi olması ____________ 
 
 

(titul vərəqlərinin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş tədris vəsaitlərinin müəllifi olması _______________ 
 
 

(titul vərəqlərinin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Son 10 ildə Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş dərslik və dərs vəsaitlərinə yazılı rəy verməsi_______ 
 
 

(rəylərin kserosurətlərini əlavə etməli) 
 
Dərsliklərin metodik cəhətdən işlənməsində iştirakı ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

(metodik cəhətdən işlədiyi dərsliklərin titul vərəqinin kserosurətini əlavə etməli) 
 
Fəxri adlara layiq görülməsi, dövlət və hökumət mükafatları ilə, habelə digər mükafatlarla təltif 

olunması 

________________________________________________________________________________ 

 

 
(fəxri adlar və təltiflərin vəsiqələrinin kserosurətlərini əlavə etməklə sadalamalı) 

 

İKT-dən istifadə bacarıqları _________________________________________________________ 

 
(bitirdiyi İKT kurslarının adlarını sadalamaqla sertifikatların kserosurətlərini əlavə etməli) 

 



Son 3 ildə tədris etdiyi fənn üzrə şagirdlərinin ali məktəblərə qəbul imtahanlarında uğurlu nəticələr 

qazanması** _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(TQDK-nın rəsmi sənədləri əsasında doldurulur) 

 
Son 3 ildə şagirdlərinin dərs dediyi fənn üzrə olimpiadaların, müsabiqə, sərgi və yarışların yekun 
mərhələsində mükafata layiq yer tutması*** _____________________________________________ 
 
 

(şagirdlərin adları sadalanmaqla illər üzrə diplomlarının kserosurətləri əlavə olunur) 
 
 
 
 
                                         
* Bu göstərici qiymətləndirilmir. Yalnız qəbul olunmuş sayda qaliblərin müəyyən edilməsi prosesində üstünlük 
təcrübə mübadiləsi məqsədilə digər ölkələrdə təşkil edilmiş kurs və treninqlərdə iştirak etmiş müəllimə verilir. 
** Bu göstərici qiymətləndirilmir. Yalnız qəbul olunmuş sayda qaliblərin müəyyən edilməsi prosesində qəbul 
imtahanlarına düşən fənlərdən dərs deyən iştirakçı müəllimlərin balları bərabər olduqda üstünlük şagirdi qəbul 
imtahanlarında yüksək bal toplayan müəllimə verilir. 
*** Bu göstərici qiymətləndirilmir. Yalnız qəbul olunmuş sayda qaliblərin müəyyən edilməsi prosesində 
olimpiada, müsabiqə, sərgi və yarış keçirilən fənlər üzrə iştirakçı müəllimlərin balları bərabər olduqda üstünlük 
şagirdi olimpiadada, müsabiqə, yarış və sərgilərdə yer tutan müəllimə verilir. 
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