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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
NAZİRLƏR  KABİNETİ  

 
Q Ə R A R  

 
    

 

“Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird  
sıxlığı normaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 

 
 

“Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il 29 mart tarixli 1532-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 may tarixli                 
711 nömrəli Fərmanının 1.1.5-ci yarımbəndinin icrasını təmin               
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır: 

1. “Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird 
sıxlığı normaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).   

2. Bu Qərar 2020/2021-ci tədris ilindən tətbiq edilir.   
 
 
 
 

                                Əli Əsədov 
                                          Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 
 
 

Bakı şəhəri, 22  iyun 2020-ci il 
 

№ 212 
 
 
 
 



2 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  
Kabinetinin 2020-ci il 22 iyun  
tarixli 212 nömrəli Qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 
 

Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird sıxlığı 
 

N O R M A L A R I 
 

1. Bu Normalar “Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 12.8-ci maddəsinə uyğun olaraq sinif otağının bir şagird üçün 
müəyyən edilmiş sahə normativi nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. 

2. Dövlət ümumi təhsil müəssisəsində ibtidai (I-IV siniflər), ümumi 
orta (V-IX siniflər) və tam orta (X-XI siniflər) təhsil səviyyələri üzrə siniflər 
(təmayül siniflər istisna olmaqla)  şagirdlərin sayı 20 nəfərdən az 
olmamaqla təşkil edilir. 

3. Dövlət ümumi təhsil müəssisəsi üzrə bir sinifdə şagirdlərin ümumi 
sayı 20 nəfərə çatmadıqda, sinif mövcud şagird sayı ilə təşkil (bu 
Normaların 4-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla) edilir.  

4. İbtidai təhsil səviyyəsinin bir sinfində şagird sayı 10 nəfərdən az 
olduqda, həmin sinif ibtidai təhsil səviyyəsinin şagird sayı 10 nəfərdən az 
olan digər bir sinfi ilə birləşdirilərək komplekt siniflər təşkil olunur. Komplekt 
siniflər şagird sayı 18 nəfərdən çox olmamaqla təşkil edilir. 

5. Eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı 30 nəfərdən çox olduqda və ya 
şagirdlərin bir sinifdə tədrisinə sinif otağının ölçüsü imkan vermədikdə, 
həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil edilir. 

6. Tədris ilinin birinci yarısında hər hansı bir səbəbdən sinifdə 
şagirdlərin sayı 3 nəfərdən çox azaldıqda və ya artdıqda, sinif bu 
Normalarla müəyyən edilmiş say həddində birləşdirilir və ya paralel sinif 
təşkil edilir.  

7. Tədris ilinin birinci yarısında sinifdə şagirdlərin sayının azalması 
tədris planı ilə müəyyən edilmiş müvafiq fənlərin tədrisində sinfin iki qrupa 
bölünməsinə məhdudiyyət yaratmır. 

8. Tam orta təhsil səviyyəsində təmayül siniflər 15 nəfərdən az və   
20 nəfərdən çox olmamaqla təşkil edilir. Eyni təmayül sinfində şagirdlərin 
sayı 20 nəfərdən çox olduqda paralel siniflər təşkil edilir. Tədris ili ərzində 
təmayül sinfində şagird sayının azalması bu sinfin həmin və ya növbəti 
tədris ilində fəaliyyətinin davam etdirilməsinə, həmçinin tədris planı ilə 
müəyyən edilmiş müvafiq fənlərin tədrisində iki qrupa bölünməsinə 
məhdudiyyət yaratmır.  

 


