
 

 

Yay məktəblərinin təşkili ilə bağlı Təlimat 

 

Koronavirus (COVİD-19)  pandemiyası ilə əlaqədar son tədris illərində təlim prosesində 

yaranmış fasilələrin nəticələrinin aradan qaldırılması,  təhsilalanlara zəruri bilik və bacarıqların 

verilməsi məqsədilə 2022-ci ilin 16-30 iyun tarixlərində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 

yay məktəblərinin təşkili nəzərdə tutulur: 

1. Yay məktəbinə dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin I-X sinif şagirdləri dəvət olunur. 

2. Yay məktəbində məşğələlər ödənişsiz və könüllü əsaslarladır.  

3. Ümumi təhsil müəssisəsində təşkil olunacaq yay məktəbində iştirak etmək istəyən 

təhsilalanların valideynləri (və ya digər qanuni nümayəndəsi) 13 iyun tarixindən başlayaraq 

ərizə ilə ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət edir. 

4. Ümumi təhsil müəssisəsində yay məktəbi hər sinif üzrə minimum 3 nəfər şagird 

olmaqla təşkil olunur. Sinif (və ya siniflər) üzrə 3 nəfərdən az şagird olduqda, paralel və ya 

yaxın (I və II, V və VI, VII və VIII və s.) siniflər birləşdirilir. 

5. Yay məktəbində I-IV siniflərdə tədris həftədə 5 dəfə gündə 3 saat olmaqla, V-X 

siniflərdə tədris həftədə 5 dəfə gündə 3-4 saat olmaqla təşkil olunur. 

6. I-IV siniflərdə məşğələlər tədris dili, riyaziyyat, xarici dil fənlərinə verilir. Bu siniflər 

üzrə təşkil olunmuş qruplarda oyun əsaslı öyrənməyə üstünlük verilir, sosial-emosional inkişafı 

dəstəkləyən təlim metodlarından istifadə olunur.  

7. V-X siniflərdə fənn müəllimlərinin həftəlik dərs yükünü aşmamaq şərtilə məşğələlər 

tədris dili, riyaziyyat, xarici dil fənləri və ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin qərarı ilə digər 

3 fənnə verilir. 

8. Yay məktəbi ərzində ekskursiyalar, muzey dərsləri, açıq havada məşğələlər və digər 

öyrədici fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. 

9. Məşğələlərdə təhsilalanlara müvafiq fənlər üzrə zəruri bilik və bacarıqlar verilir, 

bölmələr üzrə ümumiləşdirmələr aparılır, kompleks mövzular üzrə tapşırıqlar işlənilir. 

10. “Rəqəmsal bacarıqlar” və “STEAM” layihələri tətbiq olunan ümumi təhsil 

müəssisələrində yuxarıda göstərilən fənlərdən əlavə, müvafiq layihələr üzrə ustad dərsləri 

təşkil olunur. 



11. “Rəqəmsal bacarıqlar” və “STEAM” layihələri tətbiq olunan ümumi təhsil 

müəssisələrində təşkil olunan yay məktəblərinə bu layihələr tətbiq olunmayan digər ümumi 

təhsil müəssisələrinin təhsilalanlarının valideynləri (və ya digər qanuni nümayəndəsi) ərizə ilə 

müraciət edə bilər. 

12. Yay məktəbində təhsilalanların qiymətləndirilməsi aparılmır. 

13. Yay məktəblərində iştirak edən təhsilalanların dərslikləri yay məktəbində məşğələlər 

bitdikdən sonra təhvil alınır. 

14. Yay məktəbinə mövsümə uyğun rahat geyimdə gəlmək tövsiyə olunur. 

 


