
 
                                                                                         Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin                            
                                                                                         14 mart 2018 - ci il tarixli F-135 
                                                                                          nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 
                                                                             

Bakı şəhəri ümumtəhsil məktəblərinin IX - XI sinif  şagirdləri arasında keçirilən 
“Müstəqilliyimiz  əbədidir” mövzusunda inşa yazı müsabiqəsinin 

Əsasnaməsi 
 

1. Müsabiqənin məqsədi 
 

       Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyinin keçirilməsi barədə”  16.02.2018 – ci il tarixli  F-84 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş 

Tədbirlər planının 5-ci bəndinin icrasını təmin etmək, məktəbliləri milli - mənəvi dəyərlərə hörmət və 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək, onlara  doğma  Respublikamızın tarixini, mədəniyyətini, milli 

irsini öyrətmək, sərbəst fikir, düşüncə tərzini formalaşdırmaq, ədəbi yaradıcılıq sahəsində 

istedadlarını müəyyənləşdirmək məqsədini daşıyr.  

 

2. Müsabiqənin şərtləri və  keçirilmə qaydaları 
 

       İnşa yazı  müsabiqəsi azərbaycan və rus dillərində Bakı  şəhərinin ümumtəhsil məktəblərinin  IX 

- XI sinif şagirdləri arasında 2018-ci ilin mart - aprel aylarında iki mərhələdə keçirilir: 

        I mərhələ    təhsil müəssisələrində 15  mart - 16 aprel  2018-ci il.  

        II mərhələ   Bakı şəhəri üzrə  20 - 25 aprel 2018 - ci il.   

         Bakı şəhər mərhələsində hər məktəb üzrə azərbaycan və rus bölmələrində yalnız birinci yeri 

tutmuş şagirdlər iştirak edir. Bununla əlaqədar müraciətlər təqdim olunan sifariş formasına uyğun 

olaraq 18 aprel 2018-ci il tarixədək mk@baku.edu.gov.az elektron ünvanına göndərilməlidir.   

 

SİFARİŞ forması 
 

“Müstəqilliyimiz  əbədidir” mövzusunda inşa yazı müsabiqəsinin 

 şəhər mərhələsinin Təşkilat komitəsinə  

 

        №    İştirakçının adı, soyadı və ata adı         Sinif        Bölmə              İştirakçının  əlaqə telefonu 

mailto:mk@baku.edu.gov.az


        1.            azərbaycan   

        2.           rus  

 

 
3. Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi 

 

          İnşa yazıların həcmi 250 - 300 sözdən ibarət olmalıdır. Yazı işi 5 bal sistemi ilə 

qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı meyarlar nəzərə alınır:  

        -Mövzunun başa düşülməsi, mövzu üzrə material, əsas fakt və hadisələri bilmə, şagirdin 

mövzuya orijinal yanaşması, öz nöqteyi-nəzərini əsaslandırılmış şəkildə ifadə etmək 

bacarığı, mövzunun açılma səviyyəsi, fikirlərin aydın və anlaşıqlı ifadə olunması, çıxarılan 

nəticələrin məntiqli və əsaslandırılmış olması, yazı üslubunun orijinallığı, dilin zənginliyi, 

obrazlılığı və səlisliyi, savadlılıq səviyyəsi, yazı işinin ədəbi dilin fonetik, leksik, qrammatik və 

üslub normalarına, orfoqrafiya və durğu işarələrinin işlədilməsi qaydalarına riayət etməklə 

tərtib olunması. 

         
                                       4. Qaliblərin mükafatlandırılması 
 

     Qaliblər Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən diplom və  hədiyyələrlə mükafatlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


