
 

  

                                                                       Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin                            

                                                                                      “ 20 ” fevral 2020-ci  il tarixli 

                                                                                      F-72 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

“Sevimli nəğmələr”  uşaq  mahnı  müsabiqəsinin keçirilməsi barədə 

 

  Əsasnamə 

 

1. Müsabiqənin   məqsədi 

 

        Müsabiqə ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdləri arasında ifa mədəniyyətini yüksəltmək, xüsusi 

istedada malik uşaqları üzə çıxarmaq, onları ictimaiyyətə tanıtmaq, mənəvi sərvətimiz olan uşaq 

mahnılarının məktəblilər tərəfindən dinlənilməsi  və  öyrənilməsinə dəstək  vermək, Azərbaycan  

uşaq mahnılarının öyrədilməsi istiqamətində aparılan işləri daha da inkişaf etdirmək, xor 

kollektivlərinin  fəaliyyətinə  stimul  vermək məqsədilə təşkil olunur. 

 

2. Müsabiqənin  keçirilmə qaydaları 

 

Müsabiqə   iki  mərhələdə (məktəb və şəhər)   iki  kateqoriya:  solo ifa  və xor kollektivlərinin 

ifası  üzrə  təşkil olunur. Müsabiqədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət 

göstərən ümumi təhsil məktəblərinin  şagirdləri və xor kollektivləri iştirak edir: 

Solo ifa -  I-VIII sinif şagirdləri; 

Xor kollektivi -  I-VIII sinif şagirdləri,  maksimum 25 nəfər. 

 “Xoşbəxt olsun, uşaqlar” birləşmiş xor kollektivinin yaradılmasında  iştirak edən ümumi təhsil 

məktəblərinin  müsabiqəyə  xor kollektivi ilə qoşulması  tövsiyə olunur. Xor kollektivi olmayan  təhsil 

müəssisəsi xor kollektivi yaradaraq  müsabiqədə  iştirak edə bilər.  

Ümumi təhsil məktəbi  hər  iki  kateqoriya  üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər. 

 

İştirakçılar ifa edəcəkləri mahnıları Azərbaycan uşaq mahnıları sırasından seçir. Məktəblilər 

tərəfindən  daha  çox sayda uşaq mahnılarının dinlənilməsi və öyrənilməsinə nail olmaq məqsədilə 

ifaçıların repertuarında az rast gəlinən uşaq mahnılarına müraciət edilməsi tövsiyə olunur. 

 

Müsabiqənin məktəbdaxili mərhələsinin keçirilmə qaydaları 

Məktəbdaxili mərhələ təhsil müəssisəsində ixtisaslı kadrlardan yaradılmış Münsiflər heyəti 

tərəfindən həyata keçirilir. Təhsil müəssisəsinin musiqi müəllimləri  şagirdlərin müsabiqəyə  

hazırlanmasında  onlara  kömək edə bilər. 

 



 

Solo ifa üzrə iştirakçıların ifalarının səs yazıları məktəbin Münsiflər heyətinə təqdim edilir. 

Münsiflər heyəti tərəfindən  səs yazılarına  əsasən məktəb üzrə 1 nəfər qalib seçilir, qalib haqqında  

sifariş  forması  və qalibin səs yazısı  12 mart   2020-ci  il tarixədək  Bakı şəhər mərhələsində iştirak 

üçün diskdə və ya fləşkartda (yaddaş kartı)   Bakı Şəhəri  üzrə Təhsil İdarəsinə  təqdim edilir. 

Xor kollektivlərinin ifası  üzrə kateqoriyada  iştirakla əlaqədar  xor kollektivinin rəhbəri ifa 

ediləcək uşaq mahnısına  uyğun  olaraq məktəbdaxili müsabiqə ilə I-VIII siniflərdən  25 nəfərdən 

çox  olmayan  kollektivi  müəyyənləşdirir və kollektivi  Bakı şəhər mərhələsinə  hazırlayır. Xor 

kollektivinin iştirakı barədə sifariş forması və kollektivin  ifasının səs yazısı 12  mart   2020-ci  il 

tarixədək  Bakı şəhər mərhələsində iştirak üçün  diskdə və ya fləşkartda (yaddaş kartı)   Bakı Şəhəri  

üzrə Təhsil İdarəsinə  təqdim edilir. 

 

İştirakçıların səs yazılarının keyfiyyətli olmasına diqqət yetirilməsi tövsiyə edilir. 

 

Bakı şəhər mərhələsinin keçirilmə qaydaları. 

Müsabiqənin Bakı şəhər mərhələsində iştirakla əlaqədar  təqdim  edilən səs yazıları 13- 17 

mart  2020-ci il tarixlərdə  müsabiqənin Münsiflər heyəti tərəfindən dinləniləcək, ifaçılıq  qaydalarına   

uyğun olaraq   qalib şagirdlər və  xor kollektivləri  müəyyənləşəcəkdir.  

 

SİFARİŞ forması 

“Sevimli nəğmələr”  uşaq  mahnı  müsabiqəsinin  

          Təşkilat Komitəsinə (şagird üçün)  

№ Rayon  
Ümumi təhsil 

müəssisəsi 

Şagirdin adı, soyadı                         

və ata adı  

Şagirdin əlaqə 

telefonu 

İfa edələcək 

 uşaq mahnısı  

      

 

SİFARİŞ forması 

“Sevimli nəğmələr”  uşaq  mahnı  müsabiqəsinin  müsabiqəsinin 

          Təşkilat Komitəsinə (xor kollektivi üçün) 

№ Rayon  
Ümumi təhsil 

müəssisəsi 

Xor kollektivinin  

 üzvləri 

Xor kollektivnin  

rəhbəri 

Xor kollektivi 

rəhbərinin 

əlaqə telefonu 

İfa edələcək 

 uşaq mahnısı  

       

 

Müsabiqənin  sonunda ən yaxşı ifaların  (səs yazıları) müxtəlif internet saytlarında (youtube 

və s.) paylaşılması nəzərdə tutulub. 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

                                                        3. Qaliblərin mükafatlandırılması 

 

1. Müsabiqənin yekununda  solo ifa kateqoriyası üzrə 3 nəfər şagird  (1 şagird- I yer,  1 şagird- II 

yer,  1 şagird-III yer)  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən diplom və hədiyyələrlə 

mükafatlandırılacaq. 

2. Xor kollektivlərinin ifası kateqoriyası üzrə 3  ümumi təhsil məktəbinin xor kollektivi ( 1 xor 

kollektivi -I  yer, 1 xor kollektivi - II yer,   1  xor kollektivi -III  yer)  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi 

tərəfindən diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq. 

3. Müsabiqənin ən yaxşı  15  iştirakçısına   Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən fəal  iştiraka 

görə  tərifnamə  təqdim olunacaq. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


