
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin  

                                                                                 “ 02 ” aprel 2020-ci il tarixli F-107 

nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

2016-cı ildə baş vermiş “Aprel döyüşləri”ndə şəhid olmuş qəhrəman əsgərlərin 

xatirəsinə həsr edilmiş “Böyük zəfərin  başlanğıcı” mövzusunda şagirdlər arasında 

onlayn rəsm müsabiqəsinin 

  

ƏSASNAMƏSİ 

 

I. Müsabiqənin məqsədi 

Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunu 

yüksəltmək, aprel döyüşlərində  şəhid olan vətənpərvər  oğullarımızın  xatirəsini 

ehtiramla  yad etmək, Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi şücatə  uşaq va gənclərin 

diqqətini cəlb etmək habela bədii-estetik səviyyələrini yüksəltmək, xüsüsi istedada malik 

olan uşaqları üzə çixarmaq və onların qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə dəstək 

verməkdir. 

 

II. Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə qaydası 

1.Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi (bundan sonra – İdarə) tərəfindən  

İdarənin tabeliyində olan ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri və məktəbdənkənar təhsil 

müəssisələrinin dərnək üzvləri arasında onlayn qaydada keçirilir. 

2.Müsabiqədə üç yaş qrupu üzrə: 6-9, 10-14 və 15-18 yaşlı şəxslər iştirak edə 

bilər. 

3.Müsabiqəyə təqdim olunmuş rəsm işlərin qiymətləndirilməsi müsabiqənin 

təşkilat komitəsi tərəfindən seçilən, tanınmış mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti 

tərəfindən həyata keçirilir. 

4. Müsabiqədə iştirakçının öz duyğu və düşüncələri ilə işlənmiş, orijinal ideyası, 

ustalığı ilə seçilən əsərlərə üstünlük veriləcək. Əl işlərinə kənar müdaxilənin 

(müəllimlərin, valideynlərin) olmaması və yeni yaradılmış əsərlərin təqdim olunması 

vacibdir. 

5. Müsabiqə 2 mərhələdə keçirilir: 1-ci mərhələ: Rayon mərhələsidir. Həmin 

mərhələdə I yerin qalibi olmuş işlər 2-ci mərhələyə təqdim ediləcəkdir. 2-ci mərhələ: 

Şəhər mərhələsidir. Şəhər mərhələsində hər yaş qrupu üzrə 6 rəsm işi qalib 

seçiləcəkdir. (1 nəfər – I yer, 2 nəfər- II yer, 3 nəfər -III  yer)   



6.Hər iştirakçı müsabiqəyə yalnız 1 rəsm işi təqdim edə bilər. 

7.Rəsmlərin işlənmə texnikası sərbəstdir. 

8.Rəsmlər müsabiqəyə ilk dəfə təqdim olunmalıdır. 

9.Rəsmlər, A3 va ya A4 formatında olmalıdır. Rəsmin aşagı tərəfində  sol 

küncündə müəllifin adı, soyadı və atasının adı, əlaqə nömrəsi, rayon və  oxuduğu təhsil 

müəssisəsi va уa məşğul olduğu məktəbdənkənar təhsil müəssisəsinin adı yazılmalıdır. 

10.Rəsm işləri müsabiqəyə iştirakçıların özləri (valideyn və ya qanuni 

nümayəndə) tərəfindən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin mk@baku.edu.gov.az 

elektron poçt ünvanına (skaner aparatından keçirilmiş formada) və ya (+99455) 897-45-

75 mobil nömrəsində qeydə alınmış votsap şəbəkəsi vasitəsi ilə (şəkil formatında) 10 

aprel 2020-ci il tarixədək göndərilməklə təqdim oluna bilər.(zərurət olduqda rəsm işinin 

əsli tələb oluna bilər) 

 

III. Müsabiqəyə yekunu və Qaliblərin mükafatlandırılması: 

Müsabiqənin yekununda  hər  kateqoriya üzrə 3 nəfər olmaqla ümumilikdə 9 

iştirakçı (3 nəfər – I yer, 3 nəfər- II yer, 3 nəfər -III  yer)  qalib hesab  olunacaq. Qaliblərə 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən diplom və hədiyyələr təqdim  olunacaq. 

Hər  kateqoriya  üzrə  fərqlənən 5 iştirakçıya, ümumilikdə  15 nəfərə isə  fəal  

iştiraka görə  tərifnamə  təqdim olunacaq. 
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