
Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin  
“17”   mart 2016-cı il tarixli 

 119 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 

 
“Səni tərənnüm edirəm Azərbaycan” adlı şeir 
və mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi barədə  

 
ƏSASNAMƏ 

 
Məqsəd və vəzifələr 

 
Məktəblilərdə nitq mədəniyyətinə, bədii ifaçılığa, şeirə, sənətə, incəsənətə olan 

marağı artırmaq, bu sahədə bacarıqlarının, yaradıcılıq potensialının 
müəyyənləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsinə dəstək vermək. 

 
Müsabiqə  iştirakçıları 

 
Müsabiqədə Bakı şəhərinin ümumtəhsil məktəblərinin və məktəbdənkənar təhsil 

müəssisələinin 6-17 yaşlı yetirmələri iştirak edirlər. 
 

Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə müddəti 
 

Müsabiqə şеir və  mahnı janrları üzrə üç mərhələdə keçirilir:  
Birinci mərhələ    -   təhsil müəssisələrində   17 mart – 17 aprel  2016-cı il.  
İkinci mərhələ      -  Bakı şəhərinin rayonları üzrə  20 aprel  –5 may  2016-cı il. 
Üçüncü mərhələ -   Bakı şəhəri  üzrə  10-15 may 2016-cı il. 
Müsabiqə hər nominasiya üzrə üç yaş qrupunda aparılır: 
I yaş qrupu – I-IV siniflər   
II yaş qrupu – V-VIII siniflər    
III yaş qrupu – IX-XI  siniflər    
     
Məktəblilər mövzuya uyğun seçdikləri şeir və mahnını xarici dillərdə də ifa edə 

bilərlər.  
Nominasiyalarda hər yaş qrupunda yalnız  ilk iki yerin qalibi növbətə mərhələdə 

iştirak edə bilər 
İkinci mərhələnin  yekun hesabatı, müvafiq sənədlər  və üçüncü mərhələdə iştirak 

edəcək şagirdlər haqqında sifarişlər 8 may  2016-cı il tarixədək Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin Məktəbdənkənar fəaliyyətin təşkili sektoruna elektron ( elektron 
ünvan:  mk@bakuedu.gov.az) və təsdiq olunmuş versiyalarda göndərilir. 

Üçüncü mərhələdə - Final mərhələsində Bakı şəhərinin 12  rayonundan şеir və  
mahnı janrları üzrə ümumilikdə 72 məktəbli iştirak edir.   
 
 

Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi və mükafatlandırılması 
 

Qaliblər 5 bal sistemi ilə müəyyənləşdirilir. Qiymətləndirmə zamanı iştirakçıların 
səhnə mədəniyyəti,  geyimi və  ifaçılıq qabiliyyəti nəzərə alınır. 

Müsabiqə qalibləri  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin diplomları  və hədiyyələri 
ilə mükafatlandırılır. 

Qaliblərin adları Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin “İstedad bankı”na daxil edilir. 
 
 
 

mailto:mk@bakuedu.gov.az


 
 
 

Müsabiqə iştirakçısının sifariş forması 
 
 

№ İştirakçının 
soyadı, adı, ata 
adı 

Təhsil müəssisəsi Sinif, yaş Seçilmiş 
janr 

İfa olunan şeir 
və mahnının 
adı və müəllifi  

İştirakçının 
ünvanı, 
əlaqə 
telefonu 

1.       
 

2.       
 

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. 
 

      

 
 
 

Təşkilat komitəsinin sədri:                             (imza, möhür) 
 

Məktəbin direktoru                                          (imza, möhür) 


