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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Evdə təhsil almaq hüqu-
qu verən xəstəliklərin siyahısının və 
evdə təhsilin təşkili Qaydalarının təsdiq 
edilməsi barədə” 2002-ci il 10 may tarixli 
77 nömrəli, “Xüsusi təhsil müəssisələri 
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi 
barədə” 2002-ci il 10 may tarixli 78 
nömrəli, “Azərbaycan Respublikasın-
da fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim 
hazırlığının Konsepsiya və Strategiyasının 
təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 25 
iyun tarixli 102 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasının ümumi təhsil sistemində 
Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 
13 yanvar tarixli 9 nömrəli, “Ümumi 
təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran 
məzunların qızıl və ya gümüş medalla 
təltif olunma Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 14 yanvar tarix-
li 8 nömrəli, “Təhsil haqqında dövlət 
sənədlərinin nümunələri və onların 
verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 29 aprel tarix-
li 82 nömrəli, “Ümumi təhsilin təhsil 
səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən 
digər səviyyəyə keçid Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 22 
iyun tarixli 115 nömrəli, “Formal təhsilin 
təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2010-cu il 6 avqust tarixli 
147 nömrəli, “Təhsil müəssisələrinin 
akkreditasiyası Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2010-cu il 28 sent-
yabr tarixli 167 nömrəli, “Ümumtəhsil 
məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin 
təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 13 
yanvar tarixli 5 nömrəli, “Təhsildə xüsusi 
nailiyyətlərə görə” qızıl və gümüş medal-
ların təsviri”nin təsdiq edilməsi haqqında” 
2011-ci il 14 aprel tarixli 53 nömrəli və 
“Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların 
yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiya-
sının) aparılması  Qaydaları”nın    təsdiq   
edilməsi   haqqında”  2016-cı  il  12  
dekabr  tarixli  498 nömrəli qərarlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“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 
1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2002-ci il 10 may tarixli 77 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 314; 
2010, № 3, maddə 264; 2015, № 12, maddə 
1581) ilə təsdiq edilmiş “Evdə təhsil almaq 
hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə 
təhsilin təşkili Qaydaları”nın II bölməsində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 6-cı hissədən “ibarət üç mərhələdən” 
sözləri çıxarılsın;

1.2. 13-cü hissədə “səviyyəsini başa vu-
ran şagirdlərə müvafiq dövlət sənədi,” sözləri 
“və (və ya)” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2002-ci il 10 may tarixli 78 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 315; 
2005, № 3, maddə 255; 2007, № 2, maddə 
185; 2009, № 10, maddə 857; 2017, № 4, 
maddə 629, № 10, maddə 1910, № 12 (II 
kitab), maddə 2518; 2018, № 5, maddə 1150, 
№ 11, maddə 2458) ilə təsdiq edilmiş “Xüsu-
si təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə”də 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 5-ci hissəyə “Məktəbəqədər təhsil 
haqqında” sözlərindən sonra “, “Ümumi 
təhsil haqqında” sözləri əlavə edilsin;

2.2. 9-cu hissə üzrə:
2.2.1. üçüncü abzasda, beşinci abzasın 

ikinci cümləsində, doqquzuncu abzasın 
ikinci cümləsində, on ikinci, on yeddinci, 
on doqquzuncu, iyirmi birinci abzaslarda, 
iyirmi dördüncü abzasın ikinci cümləsində 
“əsas təhsil haqqında şəhadətnamə” sözləri 
“ümumi orta təhsil haqqında attestat” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.2.2. yeddinci abzasın ikinci cümləsində, 
on ikinci abzasda, iyirmi dördüncü abzasın 
birinci və ikinci cümlələrində “orta təhsil” 
sözləri “tam orta təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2.3. on dördüncü abzasdan “Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən” sözləri çıxarılsın. 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli 102 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2007, № 6, maddə 706; 2017, 
№ 2, maddə 300; 2018, № 11, maddə 2428; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu il 30 dekabr tarixli 519 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı-
nın Konsepsiya və Strategiyası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

3.1. 2.4-cü bəndin otuz yeddinci abzasın-
da “akkreditasiyası” sözü “attestasiyası” sözü 
ilə əvəz edilsin;

3.2. 2.13.2-ci yarımbəndin otuz birinci 
abzasında “akkredita-siyasını” sözü “attesta-
siyasını və sertifikatlaşdırılmasını” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.3. 2.14.3-cü yarımbəndin beşin-
ci abzasına “müəssisələrində” sözündən 
sonra “(ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə 
münasibətdə digər dövlət təhsil 
müəssisələrində)” sözləri əlavə edilsin;

3.4. 3.2.2-ci yarımbəndin üçüncü abzası-
na “Təhsilin İdarə Olunmasının Məlumat Sis-
teminin (TİMS)” sözləri “Təhsil Mərkəzləş-
dirilmiş İnformasiya Sisteminin (TMİS)” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.5. 3.2.4-cü yarımbəndin iyirmi beşinci 
abzasında “akkredita-siyası” sözü “sertifi-
katlaşdırılması” sözü ilə və iyirmi səkkizinci 
abzasında “akkreditasiyası” sözü “attestasi-
yası” sözü ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il    13 yanvar tarixli 9 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 1, maddə 
30; 2012, № 10, maddə 1004; 2016, № 12, 
maddə 2239) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının ümumi təhsil sistemində 

Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

4.1. 1.7-ci bəndin iyirminci abzasının 
ikinci cümləsində “Yekun qiymətləndirmə” 
sözləri “Attestasiya (məktəbdaxili 
qiymətləndirmə)” sözləri ilə və üçüncü 
cümləsində “yekun qiymətləndirmə” sözləri 
“attestasiya (məktəbdaxili qiymətləndirmə)” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2. 1.8-ci bəndin dördüncü abzasında 
“yekun qiymətləndirmə” sözləri “yekun 
attestasiya” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.3. 2-ci hissənin dördüncü abza-
sında “ümumtəhsil pillələri üzrə yekun 
qiymətləndirmənin” sözləri “ümumi təhsil 
pilləsinin ümumi orta və tam orta təhsil 
səviyyələri üzrə yekun attestasiyanın” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

4.4. 2.2-ci bəndin üçüncü abzasında 
“əsas” sözü “ümumi orta” sözləri ilə, “orta” 
sözü “tam orta” sözləri ilə, “pillələrinin” 
sözü “səviyyələrinin” sözü ilə və “yekun 
qiymətləndirmə” sözləri “attestasiya” sözü ilə 
əvəz edilsin;

4.5. 2.3-cü bənd üzrə:
4.5.1. adında “(ümumtəhsil pillələri üzrə 

yekun qiymətlən-dirmə)” sözləri “(ümumi 
təhsil pilləsinin ümumi orta və tam orta təhsil 
səviyyələri üzrə yekun attestasiya)” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

4.5.2. birinci abzasın birinci cümləsində 
“təhsil pillələri” sözləri “ümumi orta və tam 
orta təhsil səviyyələri” sözləri ilə əvəz edilsin 
və ikinci cümləsindən “şəhadətnamə və” 
sözləri çıxarılsın;

4.5.3. üçüncü abzasda “orta təhsil (10 və 
11-ci siniflər) pilləsinin” sözləri “tam orta 
təhsil (10-cu və 11-ci siniflər) səviyyəsinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə 
başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş 
medalla təltif olunma Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 yanvar 
tarixli 8 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 1, maddə 54) aşağıdakı dəyişik-
liklər edilsin:

5.1. adında və 1-ci hissəsində “medalla” 
sözü “nişanla” sözü ilə əvəz edilsin;

5.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ümu-
mi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran 
məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif 
olunma Qaydası” üzrə:

5.2.1. adında, 2-ci hissəsinin birinci və 
ikinci cümlələrində,      3-7-ci hissələrində 
“medalla” sözü “nişanla” sözü ilə əvəz 
edilsin;

5.2.2. 1-ci hissədə “maddəsinə” sözü “və 
“Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 13.19-cu maddə-lərinə” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2.3. 6-cı (hər iki halda) və 8-ci 
hissələrdə “medala” sözü “nişana” sözü ilə 
əvəz edilsin;

5.2.4. 9-cu hissədə “medal” sözü “nişan” 
sözü ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il   29 aprel tarixli 82 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 4, 
maddə 372; 2011, № 3, maddə 235; 2013, 
№ 5, maddə 567; 2014, № 5, maddə 571; 
2016, № 6, maddə 1203, № 11, maddə 1967; 
2017, № 6, maddə 1222; 2018, № 11, maddə 
2428, № 12 (II kitab), maddə 2738) ilə təsdiq 
edilmiş “Ümumi təhsil pilləsində təhsil 
haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri 
və onların verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

6.1. 1.1-ci bəndə “uyğun olaraq” 
sözlərindən əvvəl “və “Ümumi təhsil haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
17.1-ci maddəsinə” sözləri əlavə edilsin;

6.2. 2.4-cü bənddə, 3.2-ci bəndin ikinci 
cümləsində (hər iki halda) “medalla” sözü 
“nişanla” sözü ilə əvəz edilsin;

6.3. Qaydaya 5 və 6 nömrəli əlavələrdə 
“MEDAL” sözü “NİŞAN” sözü ilə əvəz 
edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 115 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 
559; 2018, № 11, maddə 2431) ilə təsdiq 
edilmiş “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri 
üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə 
keçid Qaydaları”nın 7-ci hissəsinin birinci 
cümləsində “qiymətləndirmə” sözü “attesta-
siya” sözü ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 6 avqust tarixli 147 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 8, maddə 
756; 2012, № 6, maddə 632; 2016, № 12, 
maddə 2244; 2018, № 11, maddə 2431, № 12          
(II kitab), maddə 2739) ilə təsdiq edilmiş 
“Formal təhsilin təşkili Qaydaları”nda aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

8.1. 5.1-ci bəndin ikinci abzasına “əyani” 
sözündən sonra “, sərbəst (eksternat)” sözləri 
əlavə edilsin;

8.2. 6-cı hissədə “qanunvericiliyə uyğun 
təşkil edilən” sözləri “Ümumi təhsil haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə müəyyən olunmuş təhsilalma formaları 
çərçivəsində” sözləri ilə əvəz edilsin və 
həmin hissəyə “evdə təhsili” sözlərindən son-
ra “, stasionar təhsil” sözləri əlavə edilsin;

8.3. 7-ci və 7-1-ci hissələr ləğv edilsin.
9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il 28 sentyabr tarixli 167 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 9, maddə 
833; 2012, № 6, maddə 624, № 10, maddə 
1005; 2016, № 10, maddə 1713; 2017, № 
2, maddə 314; 2018, № 11, maddə 2429) 
ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinin 
akkreditasiyası Qaydaları”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

9.1. 1.5-ci bəndin altıncı abzasında 
“sertifikatın” sözü “şəhadət-namənin” sözü 
ilə əvəz edilsin;

9.2. 4.1-ci bəndin birinci abzasında 
“yekun qiymətləndiril-məsinin (attestasiyası-
nın)” sözləri “yekun attestasiyasının” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

9.3. 5.3-cü bəndin birinci abzasının 
dördüncü cümləsində “sertifikat” sözü 
“şəhadətnamə” sözü ilə əvəz edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 1, maddə 
58; 2012, № 1, maddə 34, № 10, maddə 
1007; 2014, № 10, maddə 1329; 2015, № 12, 
maddə 1562; 2016, № 7, maddə 1351, № 10, 
maddə 1717; 2017,  № 4, maddə 612, № 12 
(II kitab), maddələr 2519, 2535; 2018, № 5, 
maddə 1144, № 11, maddə 2429; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 30 dekabr tarixli 519 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəbinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

10.1. 1.2-ci bənddə “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununu” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının “Təhsil 
haqqında”, “Ümumi təhsil haqqında” qanun-
larını” sözləri ilə əvəz edilsin;

10.2. 1.6-cı bənddə “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının “Təhsil 
haqqında”, “Ümumi təhsil haqqında” qanun-
larına” sözləri ilə əvəz edilsin;

10.3. 1.8-ci bənddə “hər bir məktəbin öz 
nizamnaməsi ilə” sözləri “Ümumi təhsil haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
12.13-cü maddəsinə uyğun” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

10.4. 1.9-cu və 3.3-3.6-cı bəndlər aşağı-
dakı redaksiyada verilsin:

“1.9. Təsisçinin məsuliyyəti, səlahiyyət 
dairəsi və təhsil müəssisəsi ilə qarşılıqlı 
öhdəlikləri Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublika-
sının “Publik hüquqi şəxslər haqqında” və 
“Təhsil haqqında” qanunları, təsis müqaviləsi 
və təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə 
müəyyən edilir.

3.3. Ümumi təhsil fərdin, cəmiyyətin, 
dövlətin maraqlarına uyğun olaraq, 
təhsilalanların fənlər vasitəsilə müvafiq 
elm sahələri üzrə zəruri bilik və bacarıq-
lara yiyələnməsini, Azərbaycan xalqının 
dəyərləri və ümumbəşəri dəyərlər əsasında 
tərbiyə olunmasını, sağlam həyat tərzini, ailə, 
cəmiyyət, dövlət və ətraf mühit qarşısında 
hüquq və vəzifələrini dərk etməsini, müstəqil 
surətdə əlavə biliklər və şəxsiyyəti formalaş-
dıran həyati bacarıqlar əldə etməsini, intellek-
tual və fiziki inkişafını, cəmiyyətə inteqrasi-
yasını və sosiallaşmasını, rəqabətqabiliyyətli 
olmasını, peşə seçimini, əmək fəaliyyətinə 
hazırlığını və növbəti pillədə təhsil almaq 
imkanını təmin edir.

3.4. İbtidai təhsilin məqsədi təhsilalanlara 
oxu, yazı və hesablama bacarıqları, 
vətənpərvərlik və Azərbaycan xalqının 
dəyərlərinə, dövlət rəmzlərinə hörmət hissi 
aşılamaqdan, onlarda insan, cəmiyyət və 
təbiət haqqında ilkin biliklər, şəxsiyyətin 
formalaşmasına yönəlmiş həyati bacarıq-
lar, sadə əmək vərdişləri, məntiqi təfəkkür 
elementləri, bədii-estetik keyfiyyətlər və 
digər xüsusiyyətlər formalaşdırmaqdan 
ibarətdir.

3.5. Ümumi orta təhsilin məqsədi 
təhsilalanlarda nitq, yazı və ünsiyyət 
mədəniyyətinin, sağlam həyat tərzinin 
formalaşdırılmasını, onların dövlətə və 
dövlətçiliyə, Azərbaycan xalqının dəyərlərinə 
və ümumbəşəri dəyərlərə sədaqət ruhunda 
tərbiyə olunmasını, insan hüquq və azadlıq-
larına hörmətlə yanaşmasını, idrak fəallığının 
və məntiqi təfəkkürünün inkişafını təmin 
etməkdən, müvafiq təhsil proqramı üzrə 
əldə etdiyi bilikləri tətbiq etmək, müasir 
informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarından istifadə etmək, cəmiyyətdə baş 
verən hadisələri dəyərləndirmək, öz gələcək 
həyat yolunu və fəaliyyət istiqamətlərini 
müəyyənləşdirmək, müstəqil öyrənmə və 
qərar qəbul etmə bacarığını, peşə seçiminə və 
əmək fəaliyyətinə hazırlığını təmin etməkdən 
ibarətdir.

3.6. Tam orta təhsil səviyyəsində 
təhsilalanların istedad və qabiliyyətinin 
reallaşdırılması, müstəqil həyata hazırlan-
ması, onlarda fəal vətəndaş mövqeyinin 
və rəqabətqabiliyyətliliyin, ümumbəşəri 
dəyərlərə tolerant münasibətin formalaşdı-
rılması, müasir informasiya mənbələrindən 
sərbəst və səmərəli istifadə etməsi, iqtisadi 
dünyagörüşə yiyələnməsi, xarici dillərdən 
birində, yaxud bir neçəsində ünsiyyət saxla-
ması və s. təmin olunur.”;

10.5. 3.8-ci bəndin birinci cümləsində 
“, bir qayda olaraq, əyani” sözləri “əyani, 
sərbəst (eksternat)” sözləri ilə əvəz edilsin 
və ikinci cümləsinə “fərdi” sözündən əvvəl 
“stasionar və” sözləri əlavə edilsin;

10.6. 3.9-cu bənddən “forması” sözü 
çıxarılsın;

10.7. 3.10-cu bəndə “ümumi orta” 
sözlərindən əvvəl “ibtidai,” sözü əlavə 
edilsin;

10.8. 4.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“4.2. Mülkiyyət növündən və 
tabeliyindən asılı olmayaraq, bütün ümumi 
təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesi 
dövlət təhsil standartlarına uyğun hazırlanmış 
və ya beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya 
olunan müvafiq təhsil proqramları (kuriku-
lumlar) əsasında həyata keçirilir.”;

10.9. 4.6-cı bənddə “şəhadətnamə” sözü 
“attestat” sözü ilə əvəz edilsin;

10.10. 4.7-ci bəndə aşağıdakı məzmunda 
ikinci və üçüncü cümlələr əlavə edilsin:

“Təmayül sinifləri şagirdlərin sayı ən azı 
15 nəfər olmaqla komplektləşdirilir. Tədris 
ili ərzində təmayül siniflərində şagird sayının 
azalması həmin siniflərin fəaliyyətinin davam 
etdirilməsinə məhdudiyyət yaratmır.”;

10.11. 4.15-ci bənddə “yekun 
qiymətləndirilməsinin (attesta-siyasının)” 
sözləri “yekun attestasiyasının” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

10.12. 6.1.2-ci yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“6.1.2. təhsilverənlər (pedaqoji işçilər) 
– müəllimlər, məsləhətçilər, tərbiyəçilər, 
müəllim köməkçiləri, çağırışaqədərki hazırlıq 
rəhbərləri, defektoloqlar, loqopedlər, praktik 
psixoloqlar, sosioloq-pedaqoqlar, uşaq 
birliyi rəhbərləri, laborantlar, kitabxanaçı-
lar, sosial xidmət sahəsinin işçiləri, təhsil 
müəssisəsinin dərnək və musiqi rəhbərləri, 
metodistlər, təhsil müəssisəsində çalışan 

konsertmeysterlər və məşqçilər, ümumi 
təhsil müəssisələrində pedaqoji və idarəetmə 
fəaliyyəti ilə məşğul olan digər şəxslər;”;

10.13. 6.1.4-cü yarımbəndə “orqanları” 
sözündən sonra “və bələdiyyələr” sözləri 
əlavə edilsin, həmin yarımbəndin sonunda 
nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 6.1.5-ci, 
6.1.6-cı və 6.1.7-ci yarımbəndlər əlavə 
edilsin:

“6.1.5. təsisçilər;
6.1.6. tədrisə köməkçi heyət – tibbi 

xidmət işçiləri və digər işçilər;
6.1.7. ümumi təhsil müəssisəsi ilə təhsil 

sahəsində əməkdaşlıq edən digər fiziki və 
hüquqi şəxslər.”;

10.14. 7.1.1-ci yarımbəndə “tədris dilini,” 
sözlərindən sonra “xarici dili,” sözləri, 
“məşğuliyyəti” sözündən sonra “, o cümlədən 
dərsdənkənar məşğələni (fakültativ kursları)” 
sözləri əlavə edilsin;

10.15. aşağıdakı məzmunda 7.1.7-1-ci, 
7.3.1-1-ci, 7.3.4-1-ci yarımbəndlər əlavə 
edilsin:

“7.1.7-1. təhsillə bağlı inkişafyönlü 
tədbirlərdə (olimpiada, bilik yarışları, fənn 
müsabiqələri, konfrans, seminar, proqram və 
layihələr) iştirak etmək;

7.3.1-1. üzrsüz səbəblərdən 
dərsdənyayınma hallarına yol verməmək, 
verilən tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə 
yerinə yetirmək;

7.3.4-1. sağlam həyat tərzi keçirmək;”;
10.16. 8.1.3-cü yarımbəndə “seçmək” 

sözündən sonra “, tədris-metodik vəsaitlərlə 
təmin olunmaq” sözləri əlavə edilsin;

10.17. 8.1.6-cı yarımbənddən “ixtisasını 
artırmaq,” sözləri çıxarılsın;

10.18. 8.2.2-ci yarımbəndə “proqramları-
nın” sözündən sonra “(kurikulumların)” sözü 
və “etmək” sözündən sonra “ , keyfiyyətli 
təhsil vermək” sözləri  əlavə edilsin;

10.19. 8.2.5-ci yarımbəndə “pedaqoji” 
sözündən əvvəl “daxili intizam qaydala-
rına əməl etmək və əmək müqaviləsi ilə 
müəyyənləşdirilmiş əmək funksiyalarını 
yerinə yetirmək,” sözləri əlavə edilsin;

10.20. 8.2.7-ci yarımbəndə 
“çəkindirmək” sözündən sonra “, 
təhsilalanların təhlükəsizliyinin və sağlam-
lığının mühafizəsində iştirak etmək” sözləri 
əlavə edilsin;

10.21. 8.2.8-ci yarımbəndə “yüksəltmək,” 
sözündən sonra “qabaqcıl pedaqoji 
təcrübələri, müasir interaktiv təlim metodları-
nı, innovasiyaları öyrənmək və tətbiq etmək,” 
sözləri əlavə edilsin;

10.22. aşağıdakı məzmunda 8.2.8-1-ci, 
8.2.8-2-ci və 9.2.2-1-ci yarımbəndlər əlavə 
edilsin:

“8.2.8-1. valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, 
təhsilalanların təlim nailiyyətləri barədə 
valideynləri məlumatlandırmaq;

8.2.8-2. təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi, 
psixoloqu və həmkarları ilə əməkdaşlıq 
etmək, təhsilalanların təlimi və inkişafı ilə 
bağlı məsləhətləşmələr aparmaq;

 9.2.2-1. təhsil müəssisəsinin daxili 
intizam qaydalarına riayət etmək, işgüzar 
nüfuzunu qorumaq;”;

10.23. 10.13-cü bəndə aşağıdakı 
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Ümumi təhsil müəssisəsinin 
ərazisində profilindən kənar müəssisələrin 
yerləşdirilməsinə və fəaliyyətinə, hər hansı 
şəxsin (şəxslərin) məskunlaşdırılmasına yol 
verilmir.”.

11. “Təhsildə xüsusi nailiyyətlərə görə” 
qızıl və gümüş medalların təsviri”nin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 aprel tarix-
li 53 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 4, 
maddə 368) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

11.1. adında və 1-ci hissəsində “medalla-
rın” sözü “nişanların” sözü ilə əvəz edilsin;

11.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Təhsildə xüsusi nailiyyətlərə görə” qızıl və 
gümüş medalların təsviri” üzrə:

11.2.1. adında, 1 və 2 nömrəli 
əlavələrinin yuxarı sağ küncündə “medalla-
rın” sözü “nişanların” sözü ilə əvəz edilsin;

11.2.2. 2-ci hissədə və 3-cü hissənin bi-
rinci cümləsində “Medalların” sözü “Nişanla-
rın” sözü ilə əvəz edilsin;

11.2.3. 1-ci hissədə (hər iki halda) “me-
dallar” sözü “nişanlar” sözü ilə, 5-ci hissənin 
birinci cümləsində və 6-cı hissədə “Medallar” 
sözü “Nişanlar” sözü ilə əvəz edilsin;

11.2.4. 4-cü hissədə hər iki halda “meda-
lın” sözü “nişanın” sözü ilə və hər iki halda 
“MEDAL” sözü “NİŞAN” sözü ilə əvəz 
edilsin;

11.2.5. 5-ci hissənin ikinci cümləsində 
hər iki halda “medalın” sözü “nişanın” sözü 
ilə əvəz edilsin.

12. “Ümumi təhsil pilləsində 
təhsilalanların yekun qiymətlən-dirilməsinin 
(attestasiyasının) aparılması Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2016-cı 
il 12 dekabr tarixli 498 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 12, maddə 2217; 2018, № 
4, maddə 814, № 12 (II kitab), maddə 2746; 
2019, № 4, maddə 763, № 6, maddə 1141) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

12.1. adında və 1-ci hissəsində “yekun 
qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının)” 
sözləri “yekun attestasiyasının” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

12.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların 
yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiya-
sının) aparıl-ması Qaydaları”nın adında, 
1.1-ci və 1.3-cü bəndlərində, 1.4-cü bəndinin 
birinci cümləsində, 1.12-ci, 1.13-cü, 2.1-ci 
bəndlərində, 2.6-cı bəndinin birinci və üçün-
cü cümlələrində ismin müvafiq hallarında 
“yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası)” 
sözləri ismin müvafiq hallarında “yekun 
attestasiyası” sözləri ilə və 3.1-ci, 3.2-ci 
bəndlərində (hər iki halda), 3.4-cü və 4.1-ci 
bəndlərində ismin müvafiq hallarında “yekun 
qiymətləndirmə (attestasiya)” sözləri ismin 
müvafiq hallarında “yekun attestasiya” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsi mətbuat xidmətinin məlumatı

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 
keçirilmiş növbədənkənar seçkilərin nəticələrinə 
dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsi Plenumunun xüsusi konstitusiya 

icraatı üzrə iclası martın 5-də saat 10:00-a təyin 
edilib. 

Əlaqə telefonu: 012 492-99-73.

Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın 
böyük tarixi qələbəsidir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycan qazını Türkiyəyə və Avropaya 

çatdıran TANAP Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, Türkiyə-
Yunanıstan sərhədində isə TAP qaz boru kəmərinə 
birləşib. TANAP-ın Gürcüstan-Türkiyə sərhədi-
Əskişəhər hissəsinin uzunluğu 1350 kilometr, 
Əskişəhər-Türkiyə-Yunanıstan sərhədi boyunca 
uzanan hissəsi isə 480 kilometrdir. “Enerjinin İpək 
yolu” adlandırılan TANAP-la Türkiyəyə indiyədək 
4 milyard kubmetrədək Azərbaycan təbii qazı nəql 
edilib.

TAP boru kəməri isə Cənubi Qafqaz Boru 
Kəməri və TANAP-ın davamı olub, “Şahdəniz-
2”dən hasil olunacaq qazı Yunanıstan və Albaniya 
vasitəsilə, Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın 
cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya çatdıracaq. 
Boru kəmərinin uzunluğu 878 kilometr, diametri 
isə 48 düymdür. TAP kəmərinin ən aşağı hissəsi 
dəniz səviyyəsindən təxminən 820 metr dərinlikdə, 
ən yüksək hissəsi Albaniya dağlarında 1800 metr 
hündürlükdən keçir. TAP Yunanıstan və Albaniya 
ərazisini qət edərək şərqdən qərbə Adriatik dənizi 
sahillərinə doğru istiqamətlənəcək və İtaliyanın 
Puqlia bölgəsində sahilə çıxacaq. TAP “Snam 
Rete Gas” şirkətinin istismar etdiyi İtaliyanın 
qaz nəqliyyatı şəbəkəsinə birləşəcək. Layihə 
Azərbaycan qazının İtaliya, Almaniya, Fransa, Bö-
yük Britaniya, İsveçrə və Avstriya kimi böyük Av-
ropa bazarlarına çatdırılması üçün böyük imkanlar 
yaradır. TAP boru kəməri, həmçinin Cənub-Şərqi 
Avropa ölkələri üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Ötən ilin noyabrından TAP-ın Yunanıstan 
hissəsində sınaq məqsədilə qaz nəqlinə başlanılıb. 
İlk mərhələ istifadəyə verildikdən sonra təbii qaz 
tədricən boru kəmərinin Yunanıstan marşrutunun 
digər hissələrinə, eləcə də Albaniya və İtaliyaya 
mərhələli səkildə nəql edilməyə başlanacaq. TAP 
vasitəsilə ticari məqsədlə qaz nəqlinin cari ilin 
oktyabrında, yəni İtaliyaya qədər olan hissənin 
tam istifadəyə veriləcəyi və sınaqdan keçiriləcəyi 
vaxtda gözlənilir.

Kapital xərcləri 4,5 milyard avro olan TAP 
layihəsi üzrə işlərin - mühəndis, təchizat və tikinti 
işləri də daxil olmaqla 91 faizi yekunlaşıb. Boru 
kəməri Avropanın üç ölkəsinin ərazisindən – 
Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan keçir. TAP-ın 
ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kub-
metr olacaq və bu həcmin gələcəkdə 20 milyard 
kubmetrədək artırılması nəzərdə tutulur.

Nəhəng infrastruktur layihəsi olan, bir neçə 
ölkəni birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizi bu il tam 
istismara veriləcək. 

Sonda xatırladaq ki, sözügedən boru kəmərləri 
zənciri Azərbaycan təbii qazını Türkiyəyə və həmin 
ölkədən də Avropaya çatdırmaqla nəinki regionun, 
eləcə də qitənin enerji mənbələri və marşrutlarının 
şaxələndirilməsinə öz töhfəsini verəcək. Beləliklə, 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri ilə Xəzər 
dənizi ilə Aralıq dənizini birləşdirən Azərbaycan 
növbəti – Xəzər dənizi ilə Adriatik dənizinin boru 
kəməriləri ilə birləşdirilməsi hədəfinin astanasın-
dadır.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan – BMT əməkdaşlığı  
yüksək səviyyədə inkişaf edir 

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı  

getdikcə yeni səviyyədə sistemli xarak-
ter aldı. Nəticədə, Azərbaycan BMT-nin 
müxtəlif orqanları ilə səmərəli əməkdaşlıq 
əlaqələri qura bildi. Ölkəmiz onun seçkili 
orqanlarında, alt komitələrində, ixtisaslaş-
mış və digər qurumlarında kifayət qədər 
fəaldır. Azərbaycan 1995-ci ildən başla-
yaraq, BMT-nin çox sayda komissiya və 
şurasına üzv qəbul edilib və orada kifayət 
qədər aktiv fəaliyyət göstərir. Ölkəmiz, 
həmçinin  BMT-nin Davamlı İnkişaf üzrə 
Komissiyasının da üzvüdür, o cümlədən 
təşkilatın   ixtisaslaşmış və digər qurumları 
ilə də yaxın əməkdaşlığı diqqəti çəkir.

BMT-nın fəal üzvü kimi
2003-cü ildən başlayaraq, 

Azərbaycanın xarici siyasət kursu yeni 
mərhələyə qədəm qoydu.  Prezident İlham 
Əliyevin müəyyən etdiyi hücum taktikası 
Azərbaycan diplomatiyasının uğurları-
nı  daha da artırdı, ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdəki reytinqini yüksəltdi. Dövlətimizin 
başçısı  xarici səfərlərində, həmçinin nü-
fuzlu beynəlxalq qurumların tədbirlərindəki  
çıxış və  nitqlərində, o cümlədən dünyanın 
aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə 
verdiyi müsahibələrində  Azərbaycanın  
qüdrətləndirilməsi və  daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün aydın  istiqamətlər 
müəyyən edir, ölkəmizin   heç bir 
dövlətdən asılı olmadığını, müstəqil 
siyasət yeritdiyini bəyan edir, bununla da 
dünya birliyinin diqqət mərkəzinə çev-
rilir.  Möhtərəm Prezidentimizin  xarici 
siyasətdə müəyyən etdiyi hücum taktika-
sının icra edilməsində də bu nümunənin 
şahidi oluruq. Nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq dövlət başçı-
mızın  xarici siyasətinin priortetinə çevrildi. 
Ölkə rəhbərinin mötəbər qurumların, o 
cümlədən BMT –nin tədbirlərində tarixi 
faktlara söykənən kəskin tənqidi, cəsarətli, 
qətiyyətli çıxışları, ölkəmizə və onun 
başçısına olan marağı daha da artırdı. 
Azərbaycanın BMT ilə isti münasibətlərinin 
olmasına baxmayaraq, Prezident İlham 
Əliyev həmin qurumun ali kürsüsündən 
bu təşkilatı da qəbul etdiyi qətnamələri 
icra etməməsi və ikili standartlara la-
qeyd münasibətinə görə kəskin tənqid 
etməkdən çəkinməyib. Hələ 2003-cü ilin 
sentyabrında o vaxt Azərbaycan Res-
publikasının Baş Naziri olan cənab İlham 
Əliyev BMT Baş Assambleyasının  58-ci 
sessiyasında milli sosial-iqtisadi inkişaf və 
regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı 
təhdidlərlə bağlı çıxış etmişdir.

2004-cü ilin sentyabrında  isə 
Azərbaycan Prezidenti kimi  BMT Baş 
Assambleyasının 59-cu sessiyasında 
çıxış edən cənab İlham Əliyev  res-
publikamızın maraq dairəsində olan bir 
sıra mühüm məsələlərə, ilk növbədə, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinə toxunmuşdur. 
Məhz Azərbaycan Respublikasının 
təşəbbüsü  ilə  2004-cü il  noyabrın 
23-də  Baş Assambleyanın  59-cu ses-
siyasının gündəliyinə “Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” 
adlı 163 nömrəli bənd daxil edilmişdir. 
Həmin bənd Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində Ermənistanın həyata keçirdiyi 

məskunlaşdırma fəaliyyətinin qarşısının 
alınması istiqamətində səmərəli və ədalətli 
addımların atılması üçün münbit şərait 
yaratmışdır. 

Dövlət başçısının  uğurlu siyasi 
kursunun  məntiqi davamı olaraq  Baş 
Assambleyanın 2006-cı il sentyabrın 7-də 
keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci plenar ic-
lasında və 2008-ci il martın 14-də keçirilən 
62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclasında 
"Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 
vəziyyət" adlı qətnamələr qəbul edildi. Bu 
sənədlərdə Təhlükəsizlik Şurasının məlum 
qətnamələrinə istinad edilir və göstərilir ki, 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
ermənilərin məskunlaşdırılması 
qəbuledilməzdir. Bundan əlavə, işğal edil-
miş Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin 
təxribatlar törətməsi, dağıntılar yaratması, 
təbiətə zərər vurması qətiyyətlə pislənilir.

BMT Təhlükəsizlik  
Şurasına sədrlik 

Azərbaycanla BMT arasındakı  
əlaqələr getdikcə daha da genişlənmiş, 
ölkəmizin demokratik  ənənələrə sa-
diqliyi, sülhsevər siyasət yeritməsi,  
bütün azadlıqların təmin olunmasında 
göstərdiyi qətiyyət  BMT tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilir. Ölkəmizin BMT orqanla-
rında sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə 
dair siyasi müzakirələrdə  fəal  iştirakı,  
təşkilatın  mandatı ilə həyata keçirilən 
praktiki fəaliyyətə töhfələr verməsi, 
beynəlxalq  terrorizmə qarşı aparılan 
mübarizədə fəal iştirakı  xüsusi qeyd 
edilir. Bütün bunlar  2011- ci ildə özünü  
daha açıq şəkildə büruzə verdi. Həmin 
il  Azərbaycan 2012-2013-cü illər üçün 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi 
üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə Şərqi Avro-
pa dövlətləri qrupundan namizədliyini irəli 
sürərək ,155 ölkənin dəstəyi ilə  BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv 
seçildi.  Üzv dövlətlərin tam əksəriyyəti 
Azərbaycana və onun siyasətinə öz 
dəstəyini nümayiş etdirdi. Həmin vaxt cəmi 
20 illik müstəqillik təcrübəsi olan ölkə üçün 
bu, tarixi nailiyyət oldu. 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 
2012-ci ilin may ayında Təhlükəsizlik Şu-
rasının iclasının keçirilməsi Azərbaycanın 
diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən 
böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu, həm də 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə  reytin-
qinin yüksəlməsi, eləcə də  BMT-də böyük 
etibar qazanmasının əlaməti idi. Ölkəmizin 
müxtəlif vaxtlarda iki dəfə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına sədrlik etməsi də müstəqillik 
tariximizə əbədi yazılan tarixi nailiyyətdir. 

Hazırda respublikamız  sivil və  de-
mokratik əməkdaşlığa üstünlük verən 
dövlət kimi BMT çərçivəsində siyasi, 
iqtisadi və mədəni sahələrdə həyata 
keçirilən proqramların bəşəriyyətin rifa-
hına xidmət etməsinə öz töhfələrini verir. 
Bütün  bunlar bir daha təsdiqləyir ki, BMT 
ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı 28 ildir ki, 
yüksək səviyyədə inkişaf edir və  getdikcə 
güclənir. Bu, həm nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilat, həm də Azərbaycan üçün fayda-
lıdır. Azərbaycan artıq dünyanın nüfuzlu 
təşkilatlarında öz yeri, rolu və müstəqil 
mövqeyi olan ölkə kimi qəbul edilir.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”
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