
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin F-318 

nömrəli, 06.09.2019-cu il tarixli əmri ilə 

təsdiq edilmişdir. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30 avqust 2019-cu il tarixli, F-531 

nömrəli əmrinin icrası ilə bağlı Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 

ümumiləşdirilmiş vahid  

Tədbirlər Planı 

 

S/S Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

1. Dərs ili ərəfəsində ərazilər üzrə əqli və fiziki 
cəhətdən sağlam məktəbyaşlı uşaqlarla 

yanaşı, xüsusi təhsilə cəlb olunası uşaqların 
da müəyyənləşdirilməsi və onların adlı 

siyahısının tərtib edilməsi 

2019-cu ilin oktyabr-
noyabr ayları 

İnformasiya təminatı 
sektoru, Ümumi təhsil 
sektoru, ümumtəhsil 
məktəbləri (aidiyyəti 
dövlət orqanları ilə 

əlaqəli) 

2. Məktəblərdə şagird kontingetinin 
optimallaşdırılması, yaşayış ərazisi daxilində 

yaşayan  məktəbyaşlı uşaqların təhsildən 
kənarda qalması hallarına yol verilməməsi, 
bununla əlaqədar valideyinlərlə, eləcə də 

aidiyyəti təşkilatlarla əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi 

Tədris ili ərzində İnformasiya təminatı 
sektoru, Ümumi təhsil 
sektoru, ümumtəhsil 

məktəbləri 

3. İbtidai siniflərdə şagirdlərin oxu, yazı və riyazi 
bacarıqlarının səviyyəsinin öyrənilib müzakirə 

edilməsi və nəticələrdən asılı olaraq, sinif 
müəllimlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

barədə müvafiq təkliflərin hazırlanması 

Dekabr və aprel ayları 
ərzində 

Ümumi təhsil sektoru, 
Keyfiyyətə nəzarət 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, Ümumtəhsil 

məktəbləri 

4. Ümumtəhsil məktəblərində xarici dillərin 
tədrisi ilə bağlı mövcud vəziyyətin 

araşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, xüsusilə də, IV, IX və XI siniflərdə 

şagirdlərin xarici dil bacarıqlarının proqram 
tələblərinə uyğunluğunun, eləcə də fənn 
müəllimlərinin elmi-nəzəri və metodiki 

cəhətdən peşəkarlıq səviyyəsinin 
qiymətləndirilməsini əhatə edən hesabatın 

hazırlanması 

Dekabr və mart ayları 
ərzində 

Ümumi təhsil sektoru, 
Keyfiyyətə nəzarət 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, İnsan 

resursları sektoru 

5. “İnformatika” fənninin maddi-texniki və tədris 
bazasının və pedaqoji kadr heyətinin, 

şagirdlərin İKT bacarıqlarının və rəqəmsal 
düşüncə tərzinin hazırkı durumunun təhlil 

edilməsi və müzakirə olunaraq əməli təkliflərin 
müəyyənləşdirilməsi 

Yanvar ayınadək Keyfiyyətə nəzarət 
sektoru, İnformasiya 

təminatı sektoru 

6. Dərs ilinin birinci yarımilinin sonunda V və VI 
sinif şagirdlərinin tədris dili, xarici dil və 

riyaziyyat fənləri üzrə bilik və bacarıqlarının 
monitorinqinin aparılması, nəticələrə görə 

ibtidai sinif müəllimlərinin işinin 
qiymətləndirilməsi, eləcə də bu fənlərdən zəif 

göstəricilərə malik şagirdlərin təlim 
nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 

Dekabr ayı ərzində Ümumi təhsil sektoru, 
Keyfiyyətə nəzarət 

sektoru, İnsan resursları 
sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, Ümumtəhsil 

məktəbləri 



davamlı tədbirləri əhatə edən səmərəli iş 
sisteminin yaradılması 

7. Təlim-tərbiyə prosesində diaqnostik və 
formativ qiymətləndirmənin imkanlarından 
səmərəli istifadə sahəsində müəllimlərin 
səriştəliliyinin artırılması üçün öyrədici və 

təşkilati-metodik tədbirlərin (seminar, dəyirmi 
masa, təqdimatlar, sərgilər və s) keçirilməsi, 

bu sahədə fərqlənən müəllimlərin təcrübəsinin 
təbliğ edilməsi 

Aprel ayınadək Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
İnsan resursları sektoru, 
Ümumtəhsil məktəbləri 

8. Məktəblərdə diaqnostik qiymətləndirmənin 
nəticələri əsasında “İstedadlılarımızı tanıyaq” 

layihəsinin keçirilməsi və hər bir uşaqda 
mövcud olan istedad potensialının üzə 

çıxarılması, qiymətləndirilməsi və davamlı 
inkişafına şərait yaradılması 

Tədris ili ərzində Ümumi təhsil sektoru, 
Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil məktəbləri 

9. Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının 
formalaşdırılması ilə bağlı onların araşdırma 

tələb edən layihələrə cəlb olunması 
istiqamətində tədbirlərin (bədii əsərlərin təhlili 
əsasında müstəqil rəy və mülahizələri əhatə 
edən referatların hazırlanması, fiziki, kimyəvi 

və bioloji hadisələr üzrə təcrübələrin 
aparılması və nəticələrin ümumiləşdirilməsi, 
bölgənin təbiətinin, tarixi-mədəni abidələrinin 
öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi və s.) həyata 

keçirilməsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, ümumtəhsil 

məktəbləri  

10. Məktəbəhazırlıq qruplarında həyata keçirilən 
təhsil prosesinin müəyyən olunmuş təhsil 

proqram istiqamətləri üzrə təmin edilməsi, bu 
qruplarda çalışan müəllimlərin fəaliyyətinə 

müntəzəm nəzarət olunması və onlara 
davamlı metodik köməklik göstərilməsi 

Tədris ili ərzində Ümumi təhsil sektoru, 
Təlimə Dəstək Mərkəzi 

11. Şagirdlərin tibbi müayinədən və icbari 
dispanzerizasiyadan keçirilməsinə müntəzəm 

nəzarət edilməsi 

Mütəmadi Təminat və təchizat 
sektoru, ümumtəhsil 

məktəbləri 

12. Psixoloji, hissi-emosional vəziyyətinə görə, 
risk qrupuna daxiledilmə ehtimalı olan 

şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi, onların hər 
biri üçün fərdi pedaqoji-psixoloji bərpa 

planının hazırlanıb valideynlərin iştirakı ilə 
həyata keçirilməsi 

Tədris ili ərzində Ümumi təhil sektoru, 
Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil məktəbləri 

13. Məktəblərdə valideynlər üçün uşaqların yaş, 
psixoloji və fizioloji xüsusiyyətlərinə dair 

maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili, 
valideynlərin məktəb həyatında, övladlarının 
təlim- tərbiyəsində yaxından iştirakının təmin 

edilməsi və məktəb-icma münasibətlərinin 
inkişaf etdirilməsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, ümumtəhsil 

məktəbləri 

14. Ümumi təhsillə bağlı dövlət sənədlərinin, 
hüquqi normativ aktların, Təhsil Nazirliyinin 
kollegiya qərarları, əmr və sərəncamlarında 

irəli sürülən vəzifələrin təhsil şöbələrinin 
(idarələrin) əməkdaşları, ümumi təhsil 
müəssisələrinin pedaqoji kollektivləri 

tərəfindən hərtərəfli öyrənilməsinin təmin 
edilməsi 

Tədris ili ərzində Ümumi təhsil sektoru, 
Hüquq sektoru, Təlimə 

Dəstək Mərkəzi, 
ümumitəhsil məktəbləri 

15. Fənlər üzrə buraxılış sinif şagirdlərinin 
nailiyyətlərinin əvvəlki illərlə müqayisəli təhlili 

və müvafiq təkliflərin verilməsi 

Tədris ili ərzində Keyfiyyətə nəzarət 
sektoru, Ümumi təhsil 
sektoru, ümumtəhsil 

məktəbləri 

16. Mütaliə, yazı və nitq mədəniyyətinin inkişaf Oktyabr və aprel ayları İnkişaf layihələri 



etdirilməsi, məktəblərdə kitabxana xətti ilə 
şagirdlərin geniş cəlb olunduğu “Mütaliə 

aylığı”nın keçirilməsi 

ərzində sektoru, ümumtəhsil 
məktəbləri 

17. Şagirdləri davamlı olaraq zəif nəticə göstərən 
müəllimlərin məsuliyyəti məsələsinə mövcud 

qanunvericiliyə uyğun baxılıb təkliflərin 
verilməsi 

Tədris ili ərzində İnsan resursları sektoru, 
Keyfiyyətə nəzarət 

sektoru, Ümumi təhsil 
sektoru, ümumtəhsil 

məktəbləri 

18. Bakı şəhəri üzrə ümumi təhsil 
müəssisələrində hər iş həftəsinə pedaqoji və 
şagird heyəti tərəfindən Azərbaycan Dövlət 

Himninin ifası ilə başlanması 

Tədris ili ərzində Ümumtəhsil məktəbləri 

19. Hazırki Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyəti barədə 
məktəblərin hesabatlarının qrafik əsasında 

dinlənilməsi və müvafiq qərarlar qəbul etməsi 

Dekabr və may ayları Ümumi təhsil sektoru 

20. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 
getdikcə artması və ölkəmizin regionda lider 
dövlətə çevrilməsi mövzusunda tədbirlərin 
(dəyirmi masa, seminar və s.) keçirilməsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri 

21. Məktəblərdə Azərbaycan dövlətinin, ölkə 
prezidentinin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi 

sahələrdə dinamik inkişafı ehtiva edən 
fəaliyyəti, ölkəmizdə aparılan quruculuq işləri, 

o cümlədən ordu quruculuğu barədə 
şagirdlərə yaş səviyyələrinə uyğun davamlı 

məlumatların çatdırılması 

Tədris ili ərzində Ümumi təhsil sektoru, 
Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumitəhsil məktəbləri 

22. İslam dininin humanist mahiyyətli, sülh, əmin-
amanlıq, gözəl və saf əxlaqa, mərhəmət və 
şəfqətə, müxtəlif mədəniyyət və dəyərlərə 
dözümlülüyə, elmə və inkişafa çağırış dini 

olması mövzusunda tədbirlərin təşkili 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, 

ümumtəhsil məktəbləri 

23. Dini xurafat, ehkamçılıq və cəhalətin tənqidinə 
həsr olunmuş ədəbi əsərlərin oxusu və 

müzakirəsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, 

ümumtəhsil məktəbləri 

24. Tədris prosesində və dərsdənkənar vaxtlarda 
“Unutsaq unudularıq” başlığı üzrə Azərbaycan 

elminin, ədəbiyyatının, incəsənətinin, 
dövlətçiliyinin inkişafında böyük xidmətləri 

olan tarixi şəxsiyyətlər, o cümlədən qüdrətli 
Azərbaycan hökmdarları və sərkərdələri, 
vətənin müdafiəsi, torpaqlarımızın azad 

olunması yolunda qəhrəmanlıqlar göstərmiş 
şəxslər haqqında şagirdlərin 

məlumatlandırılması və onların anım 
günlərinin keçirilməsi, müasir dövrümüzün 
tanınmış elm, incəsənət, ədəbiyyat, təhsil 

xadimləri, əmək adamları, müharibə 
iştirakçıları və qəhrəmanları ilə görüşlərin 

təşkili 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 
sektoru, ümumtəhsil 

məktəbləri 

25. Azərbaycanın qədim tarixi, elmi, mədəniyyəti, 
incəsənəti, dövlətçilik ənənələri, tarixi 

şəxsiyyətləri, milli-mənəvi dəyərləri, zəngin 
təbiəti mövzularında maarifləndirici tədbirlərin 

təşkili 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi, 

ümumtəhsil məktəbləri 

26. “Milli-mənəvi dəyərlərimiz tarixi sərvətimizdir” 
mövzusunda tədbirlərin (dəyirmi masalar, 

seminarlar və s.) təşkili  

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri 

27. “Sağlam həyat tərzini şərtləndirən Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 



xüsusiyyətlər” mövzusunda maarifləndirici 
tədbirlərin keçirilməsi 

sektoru, Ümumi təhsil 
sektoru, 

ümumtəhsil məktəbləri 

28. “Vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasında 
mənəvi və fiziki sağlamlıq amilinin rolu” 

mövzusunda tədbirlərin keçirilməsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri 

 
29. 

“Gələcək çempionlar sıramızadadır” hərəkatı 
çərçivəsində məktəbdaxili və məktəblərarası 

idman yarışlarının təşkili 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri 

30. “Çağırışaqədərki hazırlıq” fənni və şagirdlərin 
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

gücləndirilməsi 

Tədris ili ərzində Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil məktəbləri 

31. Şagirdlərin hərbi-idman oyunlarında daha da 
fəal iştirakının təşviqi, bu oyunlarda hər bir 
məktəbin öz komandası ilə təmsil olunması 

Tədris ili ərzində Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil məktəbləri 

(aidiyyəti dövlət 
qurumları ilə əlaqəli) 

32. Vətən məhəbbəti tərənnüm edilən poeziya 
nümunələri və mahnıların ən yaxşı ifaçılarının 

seçilməsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri 

33. “Vətənin qəhrəman oğulları” mövzusunda 
şagird təqdimatlarının təşkili 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
ümumtəhsil məktəbləri 

34. “Qəhrəmanlarımız bədii əsər və kinofilmlərdə” 
layihəsinin həyata keçirilməsi 

Tədris ili ərzində İnkişaf layihələri 
sektoru, Ümumi təhsil 

sektoru, 
Ümumtəhsil məktəbləri 

 


