Lisey və gimnaziyalara şagird qəbuluna dair təlimat

1. Lisey və gimnaziyalara ərizə qəbulu şagirdlərin yerdəyişməsi üzrə elektron xidmət portalı
üzərindən https://sy.edu.az həyata keçirilir.
2. Mərkəzləşdirilmiş qəbul imtahanında iştirak üçün valideynlər şagirdlərin yerdəyişməsi elektron
xidmət portalında (https://sy.edu.az) şəxsi kabinet vasitəsi ilə lisey və gimnaziyalara qəbul
üzrə təqdim olunmuş 3 müxtəlif seçimdən “Mərkəzləşdirilmiş imtahana qeydiyyat”
bölməsini seçməklə ərizə təqdim edilir.
3. Qeydiyyatdan keçərkən qeyd edilən imtahan mərkəzi (binası) sonradan dəyişdirilmir.
4. Qeydiyyatdan keçərkən bütün lazımi məlumatları daxil edildiyinə əmin olmalı, buraxılış
vərəqəsi yüklənib çap edildikdə qeydiyyat tamamlanmış hesab edilir.
5. Şəkilsiz şəxsiyyət vəsiqəsi olan şagirdlərin, çap edilmiş buraxılış vərəqinə mütləq 3x4 formada
şəkil əlavə edilməlidir.
6. İmtahan zamanı şagird ancaq buraxılış vərəqində qeyd olunan imtahan mərkəzində
(binasında) imtahanda iştirak edə bilər.
7. İmtahan mərkəzinə buraxılış vərəqəsi olmadan daxil olmaq və imtahanda iştirak etmək
mümkün olmayacaq.
8. Şagird imtahana gələrkən özü ilə şəxsiyyət vəsiqəsi, buraxılış vərəqi çap olunmuş formada,
tünd qara, yaxud göy rəngli qələm gətirməlidir.
9. İmtahana telefon, ağıllı saat (smart watch), kalkulyator, qeyd dəftəri, kitab kimi vəsaitlər
gətirmək qadağandır.
Qəbul imtahanı və lisey (gimnaziya) seçimi:
1. Qəbul imtahanı siniflər üzrə aşağıdakı tarixlərdə həyata keçiriləcək:
-

IV sinif (V sinfə qəbul) – 17 iyun

-

V sinif (VI sinfə qəbul) – 18 iyun

-

VI sinif (VII sinfə qəbul) – 19 iyun

-

VII – VIII siniflər (VIII və IX siniflərə qəbul) – 20 iyun

2. Liseyə qəbul imtahanı aşağıdakı fənlər üzrə həyata keçirilir:
-

4-cü siniflər (5-ci sinfə qəbul), 5-ci siniflər (6-cı sinfə qəbul), 6-cı siniflər (VII sinfə qəbul), 7- ci
siniflər (VIII sinfə qəbul) üçün 3 fənn üzrə: Azərbaycan dili, riyaziyyat, məntiq

-

8 -ci siniflər (IX sinfə qəbul) üçün isə 4 fənn: Azərbaycan dili, riyaziyyat, fizika, kimya

3. Rus bölməsində təhsil alan şagird təhsilini həm Azərbaycan, həm də rus bölməsində davam
etdirə bilər.

4. Azərbaycan bölməsi üzrə təhsil alan şagird üçün tədris dilini dəyişmək imkanı yoxdur.
5. İmtahan mərkəzinə imtahan başlayacağı vaxtdan ən azı 1 saat tez gəlmək lazımdır.
6. İmtahan nəticələri aşağıdakı ardıcıllıqla sy.edu.az portalında şəxsi kabinetlərə yüklənəcək.
Həmin tarixlərdə şəxsi kabinetlərinizə daxil olaraq imtahan nəticələri ilə tanış ola bilərsiniz.
-

IV sinif (V sinfə qəbul) – 24 iyun

-

V sinif (VI sinfə qəbul) – 25 iyun

-

VI sinif (VII sinfə qəbul) – 26 iyun

-

VII – VIII siniflər (VIII və IX siniflərə qəbul) – 27 iyun

7. Lisey seçiminin edilməsi (I mərhələ): 28 iyun- 4 iyul
8. I mərhələdə 3 yer seçiminə imkan verilir. Hər 3 seçimi etmək zərurəti yoxdur.
9. Nəticələrin elan edilməsi (şəxsi kabinetlərə yüklənməsi): 8 iyul
10. Şagirdin qəbul olduğu liseyin valideyn modulundan təsdiq edilməsi: 9 - 15 iyul
11. Şagirdin qəbul olunduğu liseyə sənədlərinin təqdim edilməsi: 8-17 avqust
12. Birinci mərhələdə seçim edərək lisey və ya gimnaziyaya qəbul olan şagird həmin liseydə
oxuyacağını təsdiqləmirsə, sənəd qəbulu zamanı gecikir və sənədlərini həmin liseyə təqdim
etmirsə, və yaxud oxumaqdan imtina edirsə, növbəti mərhələlərdə iştirakına icazə verilmir.
13. Birinci mərhələdə seçim edib qəbul olmayan şagirdlərin sonrakı mərhələdə iştirakında heç bir
məhdudiyyət yoxdur.
14. Birinci mərhələdə lisey seçimi etməyən şagirdlərin növbəti mərhələdə liseylərdə vakant olan
yerlərə seçim etmək imkanı yaranacaqdır.
15. Şagird mərkəzləşmiş qaydada imtahan verərək qəbul olduğu liseydən, mərkəzləşmiş qaydada
qəbul həyata keçirilən digər liseylərə yerdəyişmə edə bilməz. Bu halda növbəti tədris ilində
həyata keçiriləcək qəbul imtahanında iştirak etməlidir.
16. Boş qalan yerlərə ikinci turun təşkil olunması: ehtiyac olacağı təqdirdə 20 avqustdan etibarən
olması gözlənilir.
17. İkinci mərhələdə iki 2 lisey seçiminə imkanı verilir.
18. İkinci mərhələ üzrə lisey seçiminin edilməsi: 22-26 avqust
19. İkinci mərhələ üzrə seçimlərin şəxsi kabinetlərə yüklənməsi: 29 avqust
20. İkinci mərhələdə qəbul olan şagirdlərin sənəd qəbulu: 30 avqust – 3 sentyabr
21. Əlavə suallar yaranacağı halda info@olimpiada.edu.az vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

