


Ümumi məlumat

Bakı Şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsinin

tabeliyində 323
təhsil müəssisəsi
fəaliyyət göstərir

310 ümumi 
təhsil müəssisəsi

3 xüsusi təhsil 
müəssisəsi

5 Uşaq-Gənclər 
İnkişaf Mərkəzi

5 əyani-qiyabi 
axşam məktəbi



2021-2022-ci tədris ilində

BŞTİ-nin tabeliyindəki

məktəblərdə

471 661 şagirdin

təlim-tərbiyəsi ilə

28 167 müəllim

məşğul olacaq.

Müəllim – şagird



Fəaliyyətin əsas istiqamətləri

Pandemiya şəraitində
tədris prosesinin effektiv

təşkili

Təhsilalanların 
nailiyyətlərinin qiymət-
ləndirilməsi sisteminin 

optimallaşdırılması

Təhsil idarəçilərinin və 
müəllimlərin peşəkar 

inkişafının dəstəklənməsi

Ümumi təhsil
müəssisələrində

keyfiyyətin artırılması

İstedadlı şagirdlərlə işin 
təşkili

Tam orta təhsil 
səviyyəsində təhsilin 

təmayüllər üzrə təşkili 
(Yeni istiqamət olan peşə təmayül siniflərinin 

effektivliyinin qiymətləndirilməsi)

Məktəblərin idarə 
edilməsində səmərəliliyin 

artırılması

Təhsildə innovativ 
layihələrin idarə 

olunması

Təhsil müəssisələrinin 
təminat və təzhizatının 
ehtiyaca uyğun yerinə 

yetirilməsi



2020-2021-ci dərs ili həm də 
Zəfər tariximizin şahidi kimi 

əlamətdardır. Bakı 

məktəblərinin 38 müəllimi 
Vətən Müharibəsində iştirak 

edib. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü qoruyan güclü 
ordusu və Müzəffər Ali Baş 
Komandanının yazdığı şanlı 

tariximiz təhsil 
ictimaiyyətinin də qarşısında 
yeni hədəflər müəyyən etdi. 

Sevindirici haldır ki, 
yetişməkdə olan nəsillər də 

vətənpərvər ruhda formalaşır, 
məktəblərimizdə 

vətənpərvərlik tərbiyəsi işi 
yüksək səviyyədə aparılır. 

Sözsüz ki, bütün bunlar son 
nəticədə qüdrətli Azərbaycan 
Ordusunun ruhunda özünü 

büruzə verən vacib 
amillərdəndir.

Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

dövlətinin təhsilə, uşaqların 
hərtərəfli inkişafına göstərdiyi 

qayğı gələcəyimiz olan 
gənclərin daha hərtərəfli və 

daha vətənpərvər ruhda 
formalaşmasına zəmin 

yaradır.

Zəfər ruhlu tədris ili



Mövcud şəraitdə məktəblərdə tədrisin təşkili 

Bütün səylər ona yönəlib ki, ənənəvi təhsil bərpa olunsun, tədris ocaqlarımız
yenə əvvəlki iş ahənginə dönsün.

Şagirdlər doğma məktəblərindən, sevimli müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə
canlı ünsiyyətdən təcrid olunmasınlar.

Müəllim-şagird ünsiyyəti, mənəvi bağlılıq heç nə ilə əvəz oluna bilməz.
Məktəbin gözəlliyi və özəlliyi onun özünəməxsus mühitindədir.

Bu baxımdan bütün imkanlar ənənəvi təhsilin bərpa olunmasına yönəlib.

Əlbəttə ki, buna gedən yol da kütləvi vaksinasiyadan keçir.

Yeni tədris ilinə hazırlıq



Müəllim həmişə yolğöstərən, maarifləndirən olub və bu, indi də belədir. Bu baxımdan
bütün müəllimlər, təhsil işçiləri yaxşı anlayır ki, vaksinasiya prosesində fəallıq təkcə
ənənəvi tədrisin bərpası üçün deyil, ümumilikdə cəmiyyətin gələcəyi üçün vacibdir.

Koronavirus pandemiyası dövründə sağlamlığına həssas yanaşan təhsil işçiləri zəruri
olan vaksinasiya prosesində fəal is ̧tirak edirlər.

Paytaxt üzrə təhsil is ̧c ̧ilərinin 90 faizindən çoxu vaksinasiya prosesinə qoşulub.

Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində çalışanların vaksinasiyasının əyani tədrisə
keçidi sürətləndirəcəyinə ümidlərimiz sonsuzdur. Hər kəs bu işə dəstək olarsa,
vaksinasiya prosesinə fəal qoşularsa, əyani tədrisin davamlılığı təmin olunacaq.

Vaksinasiya



Yeni dərs ili ilə əlaqədar ümumi təhsil müəssisə-
lərində sanitar-epidemioloji vəziyyətə nəzarət
gücləndirilib.

Mövcud vəziyyətlə əlaqədar məktəblərdə
dezinfeksiya işləri və müvafiq qabaqlayıcı
tədbirlər həyata keçirilir.

Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və
məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-
epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur. Eləcə də
məktəblərdə müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlərin
aparılması nəzərdə tutulur.

Məktəblərdə dezinfeksiya işləri



Koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan məktəbi, Azərbaycan müəllimi
yüksək hazırlıq səviyyəsini göstərə bildi.

Bu dövr ərzində müəllimlərin fədakarlığı, peşəkar yanaşması və distant tədrisin
təşkilində fəal iştirakı xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Ölkədə karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə bütün təhsil müəssisələri
bağlananda ölkəmizdə bir şagirdin belə təhsildən kənarda qalmaması qarşıda duran
prioritet məsələ idi. Bu baxımdan “Microsoft Teams” platforması üzərindən həyata
keçirilən “Virtual məktəb” ən yaxşı layihələrdəndir.

Ölkədə təhsilin əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən “Virtual
məktəb” layihəsi çərçivəsində ötən dərs ilində BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil
məktəbləri üzrə 447 843 şagird və 27 293 təhsil işçisi qeydiyyatdan keçib.

Virtual məktəb



Məlum olduğu kimi, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərində I
sinfə və məktəbəhazırlıq qruplarına şagird qəbulu www.mektebeqebul.edu.az elektron sistemi
vasitəsilə həyata keçirilir.

Şagird yerdəyişməsinin elektronlaşdırılması valideynin təhsil müəssisəsi ilə təmasının daha şəffaf

şəkildə təşkilinə xidmət edir. 2020-2021-ci tədris ilində 16 040 şagirdin elektron sistem (sy.edu.az)
vasitəsilə yerdəyişməsi aparılıb.

Prosesdə başlıca prinsip valideyn məmnunluğunun təmin edilməsidir.

Artıq Bakı ilə yanaşı, ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrinin I siniflərinə və məktəbəhazırlıq
qruplarına qəbul, şagirdlərin yerdəyişməsi elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilir.

Bu proseslərdə valideyn övladı üçün məktəbi, müəllimi və sinfi rahatlıqla seçir.

Uşaqların məktəbə qeydiyyatının elektron sistem vasitəsilə aparılması, həmçinin sosial ədalət
prinsipinə əsaslanır, yəni hər bir vətəndaş övladını daimi qeydiyyatda olduğu ünvana ən yaxın
məktəbə maneəsiz olaraq qeydiyyatdan keçirə bilir. Son illərdə məktəbəqəbulun elektron qaydada
həyata keçirilməsi sahəsindəki təcrübə deməyə əsas verir ki, subyektiv amillər maksimum dərəcədə
azaldılıb, əvvəlki illərdə valideynləri narahat edən hallar birmənalı şəkildə aradan qaldırılıb.

Elektron xidmətin üstünlükləri



Alternativ 
qeydiyyat 
mərkəzləri

•Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin
məktəbəhazırlıq qruplarına və I sinfə qəbul zamanı elektron qeydiyyat prosesində
valideynlərə kömək məqsədilə Alternativ qeydiyyat mərkəzləri fəaliyyət göstərir.

•Alternativ qeydiyyat mərkəzlərinin işi mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə
alınaraq onlayn qaydada (“WhatsApp” nömrələr vasitəsilə) təşkil olunub.

Apelyasiya 
komissiyaları

•Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin
tədris digər dildə aparılan I siniflərinə uşaqların qəbulu ilə bağlı təşkil olunmuş
müsahibənin nəticəsi üzrə vətəndaşların müraciətlərinə baxılması üçün onlayn
Apelyasiya komissiyası fəaliyyət göstərib.

•Onu da qeyd edək ki, ümumi təhsil müəssisələrinin tədris digər dildə aparılan bölmələri
üzrə uşaqların I sinfə qəbulu üçün keçirilən onlayn müsahibə prosesi zamanı obyektivlik
və şəffaflığın tam təmin olunması məqsədilə videoçəkilişlər aparılıb.

Alternativ qeydiyyat mərkəzləri və Apelyasiya komissiyaları



Bakı şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin tabeliyində olan 

ümumi təhsil müəssisələrinin                   
I siniflərinə 49 171 uşaq 

elektron sistem vasitəsilə 
qeydiyyatdan keçib

Bakı şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin tabeliyində olan 

ümumi təhsil müəssisələrinin 
məktəbəhazırlıq qruplarına  

25 mindən çox uşaq elektron 
sistem vasitəsilə 

qeydiyyatdan keçib.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin tabeliyindəki 16

təhsil müəssisəsində 28 icma 
əsaslı məktəbəqədər təhsil 

qrupuna 560 nəfər  3-4 yaşlı 
uşaq cəlb edilib. Həmin 

uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə 
28 müəllim məşğul olur. 

Həmin müəllimlər müvafiq 
təlimlərdən keçib

I sinfə və məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul- statistika



2020-2021-ci tədris ili ərzində BŞTİ-yə 38 460 müraciət daxil olub. Müraciətlərin əksəriyyəti
dərhal cavablandırılıb və operativ həll olunub.

Telefon Məlumat Mərkəzində 9 339 zəng qəbul edilib.

Vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədilə təşkil olunmuş Çağrı Mərkəzində isə 14 434
zəng qəbul edilib.

8 257 sənəd qəbul olunub. Həmçinin 6 130 elektron müraciətə baxılıb.

Xüsusi karantin rejimi dövrünün tələblərinə uyğun olaraq, vətəndaş qəbulu prosesi
videoqəbul formatında həyata keçirilir. Videoqəbulda iştirak edən 300 vətəndaşın müraciəti
İdarənin rəhbərliyi və struktur bölmə əməkdaşları tərəfindən dinlənilib, müvafiq təşkilati və
maarifləndirmə tədbirləri görülüb.

Vətəndaş qəbulu



BŞTİ-nin tabeliyindəki təhsil müəssisələri ilə işin təşkili istiqamətlərindən biri də

inkişafyönümlü layihə və müsabiqələrin həyata keçirilməsidir.

İnnovativ
yanaşmaları özündə
əks edirən layihələr
və müsabiqələr

İstedadlı uşaqlarla
işin təşkili
istiqamətində həyata
keçirilən layihələr və
müsabiqələr

Rəsmi sənədlərin 
icrası istiqamətində
həyata keçirilən
layihələr və
müsabiqələr

İdarənin Fəaliyyət Planına uyğun olaraq, ümumi təhsil müəssisələrində layihə və

müsabiqələr 3 istiqamətdə təşkil olunur:

Layihələr və müsabiqələr



Təhsil Nazirliyinin xətti ilə icra olunan layihə və müsabiqələr:

«Rəqəmsal bacarıqlar», «STEAM», «Məktəblinin dostu» və «eTwining»
layihələrinin önəmi xüsusi vurğulanmalıdır.

BŞTİ-nin xətti ilə icra olunan layihələr:

«Kiçik akademiya», «Hər kitab bir xəzinədir», «Qəhrəman müəllimlərimizi
tanıyaq», «Mənim məktəbim», «Nizami dünyası», «Qarabağ Azərbaycandır!»
layihələri və müsabiqələri həm təhsil işçiləri, həm də şagirdlər tərəfindən
maraqla qarşılanır.

Eyni zamanda yeni tədris ilindən start götürəcək «Yaradıcı müəllim», «Mənim
hekayəm», «Xəmsə» müsabiqələri, eləcə də «Onlayn kitab klubları» və
«Məzunlar məktəb haqqında» layihələrinin təhsil ictimaiyyəti tərəfindən
maraqla qarşılanacağına inanırıq.

Layihələr və müsabiqələr



•8 qızıl

•28 gümüş

•26 bürünc

62 medal

Respublika Fənn Olimpiadalarının final mərhələsinin nəticələrinə əsasən, BŞTİ-nin 
tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan 62 məktəbli uğur qazanıb.

Olimpiada və müsabiqələr



26 paytaxt məktəblisi Lütfi Zadə adına 
Məktəblilərarası Məntiq Olimpiadasında 

qalib olub

26 
qalib

4 nəfər    
I yer

13 nəfər 
III yer

9 nəfər 
II yer

33 Bakı məktəblisi VI-VII sinif şagirdləri 
arasında keçirilən VI Respublika fənn 

müsabiqələrində fərqlənib

33 
qalib

3 nəfər    
I yer

20 nəfər 
III yer

10 nəfər 
II yer

Olimpiada və müsabiqələr



Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 98-ci ildönümü münasibətilə 
“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsində 10 

paytaxt məktəblisi qalib gəlib

10 
qalib

2 nəfər    
I yer

3 nəfər 
III yer

3 nəfər 
Tərifnamə

2 nəfər 
II yer

BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil 
müəssisələri üzrə 8 layihə “Sabahın 

alimləri” X Respublika müsabiqəsinin 
qalibi olub

8 
qalib 
layihə

1 layihə    
I yer

5 layihə 
III yer

2 layihə 
II yer

Olimpiada və müsabiqələr



Paytaxt məktəbliləri ölkəmizi beynəlxalq 

arenada uğurla təmsil ediblər.

Bakı məktəbliləri 37-ci və 38-ci Balkan Riyaziyyat 

olimpiadalarında, 61-ci Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadasında, 

fizika, riyaziyyat və informatika fənləri üzrə onlayn XVII 

Beynəlxalq Jautıkov olimpiadasında (IZhO), "Tokio 2021" Yay 

Olimpiya Oyunlarında, “SASMO” (Sinqapur Beynəlxalq Riyaziyyat 

Olimpiadası) Olimpiadasında və digər bu kimi yüksək səviyyəli 

yarışlarda yaxşı nəticələr göstərərək medallara layiq görülüblər.

Bakı şəhəri 2 nömrəli texniki-humanitar liseyin şagirdi Elçin 

Musazadə, 220 nömrəli məktəb-liseyin şagirdi Yusif Qasımov, 72 

nömrəli məktəb-liseyin şagirdi Cavad İsmayılzadə, 117 nömrəli 

tam orta məktəbin şagirdi Rüstəm Təhməzov, 269 nömrəli tam 

orta məktəbin şagirdi Amin Cəlilov Beynəlxalq olimpiadalarda 

xüsusi nailiyyətləri ilə fərqlənib.

Paytaxt məktəbliləri beynəlxalq arenada

9 qalib

• 2 gümüş medal

• 5 bürünc medal

• 2 sertifikat



2 284 paytaxt 
məktəblisi 

təhsilini fəqlənmə 
attestatı ilə bitirib

30 paytaxt 
məktəblisi təhsilini 

qızıl və  gümüş 
nişanlarla başa 

vurub

30 nişan

9-u gümüş21-i qızıl 

2 284 fərqlənmə 
attestatı

764 nəfər tam orta 
təhsil səviyyəsi 

üzrə

1 520 nəfər ümumi 
orta təhsil 

səviyyəsi üzrə

Məzunlar



BŞTİ tərəfindən 
tədris ili ərzində IV, 
VIII  və  IX siniflər 
üzrə monitorinqlər 
keçirilib, təhlillər 

aparılıb.

Riyaziyyat, ingilis dili 
və təlim dili üzrə 

keçirilmiş 
qiymətləndirmənin 
əsas məqsədi şagird 

nailiyyətlərinin 
dəyərləndirilməsi və 

perspektiv 
istiqamətlərin 

müəyyənləşdirilməsin-
dən ibarətdir.

Məktəb 
fəaliyyətinin 

elektron 
hesabatlılıq 

modeli hazırlanıb.

Təhsildə 
keyfiyyətin 
artırılması 
məqsədilə 
“Məktəb 

hesabatları” 
dinlənilib.

Təhsildə keyfiyyətin artırılması



BŞTİ-nin nəzdindəki Təlimə Dəstək Mərkəzinin metodistləri tərəfindən
təhsilverənlərin peşə ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək üçün ümumi təhsil
müəssisələrində dərs dinləmələri keçirilib.

Paytaxtın ümumi təhsil məktəblərində 213 dərs dinlənilib və məktəblərdə
monitorinqlər aparılıb. Dərs dinləmələri və monitorinqlər nəticəsində
təhsilverənlərin peşə ehtiyaclarının qarşılanması üçün təlim və resursların
hazırlanmasına başlanılıb.

Ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu müsabiqəsindən
uğurla keçən namizədlər üçün təlimlər keçirilir. Təlimlərin əsas məqsədi
direktorların işə qəbulu müsabiqəsindən uğurla keçən namizəd-
lərin peşəkar inkişafı, hazırlıq səviyyələrinin artırılması və idarəetmə
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsindən ibarətdir.

Metodiki iş



2020-2021-ci tədris ilində müsabiqə və 
müsahibələr nəticəsində 1 600 nəfər                             

işə qəbul olunub:

760 nəfər müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müddətli müqavilə ilə
elektron yerləşdirmə prosesi nəticəsində;

580 nəfər müddətli müqavilə əsasında çalışan müəllimlərin daimiləşmə
prosesi nəticəsində;

260 nəfər müddətsiz müqavilə ilə yerdəyişmə nəticəsində işə qəbul
olunub.

901 nəfər çalışmanın yaş həddinə çatmış müəllimlə müddətli müqavilə
bağlanıb.

58 nəfər Vətən Müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailəsi üzvləri paytaxtın
təhsil müəssisələrində işə qəbul olunub və bu proses davam etdirilir.

İşə qəbul və yerdəyişmə



2020-2021-ci tədris ili ərzində BŞTİ-nin

tabeliyindəki təhsil müəssisələrinə təlim-

tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

vəzifəsinə 43 nəfər, uşaqlarla məktəbdən-

kənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə

təşkilatçı vəzifəsinə 23 nəfər, gənclərin

çağırışaqədərki hazırlığı rəhbəri vəzifəsinə 16

nəfər namizəd təyin olunub.

BŞTİ tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrində təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, uşaqlarla
məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə
təşkilatçı vəzifələrinə işə qəbul üzrə müsabiqə
keçirilib. 2021-ci ilin iyul-avqust aylarında keçirilən
müsabiqəyə qatılmaq üçün 1143 nəfər qeydiyyatdan
keçib.

İşə qəbul müsabiqəsinin test imtahanı mərhələsində
504 nəfər iştirak edib. Onlardan 192 nəfəri müsahibəyə
dəvət olunub.

Müsabiqənin müsahibə mərhələsində iştirak edən 164
namizəddən keçid balını toplayan şəxslər müvafiq
vəzifələr üzrə vakansiya seçimi mərhələsinə buraxılıb.

BŞTİ-nin həyata keçirdiyi işə qəbul müsabiqələri



2020-2021-ci tədris ili ərzində
BŞTİ-nin tabeliyindəki təhsil

müəssisələrinə 8 nəfər direktor
vəzifəsinə işə qəbul edilib, 21
direktorun iş yeri dəyişdirilib

Çalışmanın yaş həddinə çatmış 36
direktorla müqavilənin müddəti 

2020-2021-ci tədris ili çərçivəsində 
uzadılıb.

1 ümumi təhsil məktəbinin (304) 
fəaliyyəti dayandırılıb.

İdarə tərəfindən 25 məktəb
direktoru Fəxri Fərmanla təltif

edilib.

20 direktorla bağlanmış əmək 
müqaviləsi müxtəlif əsaslarla ləğv 

edilib.

2 ümumi təhsil məktəbinin 
(152 və 172) fəaliyyəti bərpa edilib.

118 məktəb direktorunun 
müddətli əmək müqaviləsinin 

müddəti uzadılıb.

14 direktorun əmək müqaviləsinə 
çalışmanın yaş həddinə 

çatdıqlarına görə xitam verilib.

2020-2021-ci tədris ili başa 
çatdıqdan sonra 15 ümumi təhsil 
müəssisəsi direktorunun iş yeri 

dəyişdirilib. Direktorların 
yerdəyişməsi davam edən ənənəvi 

prosesdir. 

Məktəb idarəetməsi



“Peşə təmayüllü siniflərin təşkili”
layihəsinin əhatə dairəsi daha da
genişləndirilib. Layihənin tətbiq
olunduğu məktəblərin sayı yeni tədris
ili üçün 15-ə çatdırılıb.
Peşə təmayüllü siniflərin yaradıl-
masının əsas məqsədi ümumi təhsil
bazasında təhsilalanların müxtəlif
peşələr üzrə ilkin bilik və bacarıqlara
yiyələnməsini təmin etmək, peşə
ixtisasları barədə məlumatlandırıl-
maqla əmək bazarına, eləcə də peşə
təhsilinə hazırlanmasından ibarətdir.

Peşə təmayüllü siniflər



BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil
müəssisələri tərəfindən yubileyləri qeyd
edilən ziyalıların və tarixi şəxsiyyətlərin həyat
və fəaliyyətinə həsr olunmuş onlayn tədbirlər,
şagirdlərin zərərli vərdişlərin fəsadları barədə
məlumatlandırılması, sağlam həyat tərzinin
formalaşdırılmasına dair görüşlər keçirilib.

BŞTİ-nin tabeliyindəki 308 ümumi təhsil
müəssisəsində “Yay məktəbi” təşkil edilib. 16-
30 iyun tarixlərini əhatə edən “Yay
məktəbi”nə ümumi təhsil müəssisələrinin I-X
sinif şagirdləri ödənişsiz və könüllü əsaslarla
qoşulublar.

Məktəbdənkənar fəaliyyət



Məktəbdənkənar fəaliyyət

Məktəblərdə vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin səmərəliliyini
artırmaq məqsədlə onlayn intellektual müsabiqələr və görüşlər
keçirilir. Həmçinin ümumi təhsil müəssisələrində “Nizami
Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş dərslər, olimpiada, təhsil
müəssisələrinin dərnək rəhbərləri arasında Nizami Gəncəvinin
yubileyinə həsr olunmuş “Ən yaxşı videotəqdimat” müsabiqəsi
təşkil olunub.

Vətən Müharibəsində iştirak etmiş müəllimlərlə və ümumi
təhsil məktəblərində təhsil alan şəhid övladları ilə görüşlər
keçirilib. Qeyd olunan müəllim və şagirdlər təltif olunub və
mükafatlandırılıb.



2020-2021-ci tədris ili 

ərzində Bakı məktəbliləri 

idman sahəsində 298 medal 

qazanıb

Paytaxt məktəblilərinin idman nailiyyətləri



Yeni dərs ilinə hazırlıq tədbirləri çərçivəsində paytaxtda 
bir sıra yeni məktəb binaları, tədris korpusları inşa 

olunub, əsaslı və cari təmir işləri aparılıb

1 məktəb 
sökülərək 

yenidən tikilib

3 yeni 
məktəbin 

tikintisi davam 
etdirilir

5 yeni məktəb 
tikilib

74 məktəbdə 
cari təmir işləri 

aparılıb

7 məktəbdə 
əsaslı təmir, 

əlavə korpusun 
tikintisi işləri 
tamamlanıb

Məktəb tikintisi



İctimaiyyətə açıqlıq
başlıca hədəf qrupu
olan təhsil işçiləri və
valideynlərlə yanaşı, 

geniş ictimaiyyətin də
fəaliyyətimizə dair

davamlı
məlumatlandırılmasını

təmin edir

İdarənin tabeliyindəki
ümumi təhsil

müəssisələrinin
həyatında baş verən

yeniliklər və BŞTİ-nin
fəaliyyəti haqqında

məlumatlar ictimaiyyətə 
çatdırılıb

Televiziya kanallarında
paytaxt təhsilinin

mənzərəsini əks etdirən
500-dən çox sujet

yayımlanıb

700-dən çox məlumat, 
press-reliz, rəsmi sənəd

və digər materiallar
yayımlanıb

İctimaiyyətlə əlaqələr



Paytaxt məktəblərinin uğurları, pandemiya vəziyyətində 
tədrisin təşkili və Vətən Müharibəsində iştirak etmiş 
müəllimlər barədə layihələr də həyata keçirilib.

Mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar «Məktəb 
psixoloqundan tövsiyələr» adlı sosial-maarifləndirmə 
layihəsi həyata keçirilib, müxtəlif aktual mövzular üzrə 
onlayn müzakirələr təşkil olunub.

İctimaiyyətlə əlaqələr işinin təşkilində məktəb və müəllim 
nüfuzunun qorunması və fəaliyyətin obyektiv təqdim 
olunması başlıca amil kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.

İctimaiyyətlə əlaqələr



Hədəflər

- Yeni dərs ilində mövcud pandemiya 
şəraitindən irəli gələn qaydaların 
məktəblərdə tətbiqinə ciddi nəzarət 
olunması 

- Təhsildə keyfiyyət artımının təməli 
hesab olunan ümumi təhsilin 
məqsədyönlü inkişafı 

- Təhsil sistemində gedən 
modernləşmənin davam etdirilməsi 

- Məzmun islahatlarının dərinləşdirilməsi

- Fənlər üzrə şagirdlərin təlim 
nəticələrinin təhlili əsasında mövcud 
vəziyyətin, xüsusilə də buraxılış sinif 
şagirdlərinin nailiyyətlərinin əvvəlki 
illərə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırılması 

- Məktəbəhazırlıq qruplarında həyata 
keçirilən təhsil prosesinin müəyyən 
olunmuş proqram istiqamətləri üzrə 
təmin edilməsi 

- Xarici dillərin tədrisi ilə bağlı mövcud 
vəziyyətin araşdırılması istiqamətində 
tədbirlərin həyata keçirilməsi

- Dərsdənkənar məşğələlərdə mövcud 
durum nəzərə alınmaqla yeni 
istiqamətlərin təyin olunması 

- İKT bacarıqlarının və rəqəmsal düşüncə 
tərzinin inkişafı üçün səmərəli mühitin 
formalaşdırılması 

- Məktəblilərdə tədqiqatçılıq bacarığının 
artırılması 

- Şagirdlərin araşdırma tələb edən 
layihələrə cəlb olunması 

Hədəflər



DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ 

TƏŞƏKKÜR EDİRİK!


