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əmri ilə təsdiq edilmişdir 

 

Məktəblilərin muxtar respublika  

fənn olimpiadalarının təşkili və keçirilməsi  

Qaydaları 
 

I. Ümumi müddəalar 
 

1.1. “Məktəblilərin muxtar respublika fənn olimpiadalarının təşkili və keçirilməsi 

Qaydaları” (bundan sonra – Qaydalar) Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi 

haqqında Əsasnamənin 8.14-cü bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

1.2. Fənn olimpiadalarının keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərdə keyfiyyətli 

təhsil alma, biliklərə marağı artırmaq və özünə inam hisslərini gücləndirmək, ayrı-ayrı 

fənlər üzrə istedadı və yaradıcı təfəkkürü ilə fərqlənənləri aşkar etməklə onların 

potensial imkanlarının inkişafını təşkil etmək istiqamətində tədbirlər 

müəyyənləşdirmək, şagirdlərin ixtisas və peşə seçiminə hazırlanması üçün zəmin 

yaratmaqdan ibarətdir. 

1.3. Fənn olimpiadalarının yekunlarına gorə, şagirdlərin əldə etdiyi nəticələr 

müvafiq fənn müəllimlərinin, məktəbin, yerli təhsili idarəetmə orqanının fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsində əsas meyarlardan biri kimi nəzərə alınır. 

1.4. Ümumtəhsil müəssisələrinin rəhbərləri, yerli təhsili idarəetmə orqanları 

istedadlı şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi və fənn olimpiadalarına hazırlığını təmin 

etmək üçün birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. 

1.5. Fənn olimpiadaları Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, 

fizika, kimya, biologiya və informatika fənlərindən IX-XI sinif şagirdləri cəlb 

olunmaqla təşkil edilir.  

 

II. Fənn olimpiadalarının təşkili 
 

2.1. Fənn olimpiadalarının şəffaf, obyektiv və tələb olunan səviyyədə 

keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Şəhər (rayon) və Muxtar Respublika Təşkilat 

Komitələri və hər fənni əhatə etməklə Apelyasiya komissiyası yaradılır. 

2.2. Təşkilat komitələri fənn olimpiadalarının bu Qaydalara uyğun keçirilməsi 

üçün lazımi tədbirlər görürlər.  



2.3 Şəhər (rayon) təşkilat komitəsi Şəhər və Rayon Təhsil şöbəsi müdirinin, 

Respublika təşkilat komitəsi isə Naxçıvan Muxtar Respublikası təhsil nazirinin əmri ilə 

yaradılır. 

2.4. Şəhər (rayon) təşkilat komitəsinin tərkibi Şəhər və Rayon Təhsil şöbəsinin 

müvafiq məsul işciləri, qabaqcıl muəllimlərdən ibarət olur. Şəhər (rayon) təşkilat 

komitəsinin səlahiyyət müddəti 1 (bir) il, tərkibi isə 5 (beş) nəfərdən ibarət olmaqla 

yaradılır. Şəhər (rayon) təşkilat komitəsinin sədri Şəhər və Rayon Təhsil şöbəsinin 

müdiri olur. 

2.5. Şəhər (rayon) təşkilat komitəsinin vəzifələri: 

2.5.1. istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması və onlarla fənn olimpiadalarına 

hazırlıq işlərinin aparılmasını, şəhər və rayon səviyyəsində dərs ili boyu muxtəlif 

müsabiqələr, test yoxlamaları və digər formalarda bilik yarışları keçirilməsini təmin 

edir; 

2.5.2. muxtar respublika mərhələsinə vəsiqə qazanmış şagirdlərin olimpiadalarda 

iştirakını təmin edir. 

2.6. Muxtar Respublika Təşkilat Komitəsi Təhsil Nazirliyinin məsul 

əməkdaşlarından ibarət tərkibdə formalaşır. Muxtar Respublika Təşkilat Komitəsinin 

səlahiyyət müddəti   1 (bir) il, tərkibi isə 7 (yeddi) nəfərdən ibarət olmaqla Naxçıvan 

Muxtar Respublikası təhsil nazirinin əmri ilə yaradılır. Muxtar Respublika Təşkilat 

Komitəsinə təhsil nazirinin müavini sədrlik edir. 

2.7. Olimpiadaların yekun nəticələrindən narazı qalmış şagirdlərin yazı işlərinə 

yenidən baxılması üçün Muxtar Respublika Təşkilat Komitəsi tərəfindən hər fənn üzrə 1 

(bir) nəfər mütəxəssisdən ibarət Apelyasiya komissiyası yaradılır. 

2.8. Muxtar Respublika Təşkilat Komitəsinin vəzifələri: 

2.8.1. şəhər (rayon) və muxtar respublika mərhələlərinin suallarının tərtib 

edilməsi, şagirdlərin yazı işlərinin yoxlanılması məqsədi ilə fənlər üzrə münsiflər 

heyətinin tərkibinə namizədləri müəyyənləşdirib təhsil nazirinə təqdim edir və onların 

səmərəli fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradır. Münsiflər heyətinin səlahiyyət müddəti 1 

(bir) il, tərkibi isə hər bir fənn uzrə 2 (iki) nəfərdən ibarət olmaqla təhsil nazirinin əmri 

ilə təsdiqlənir; 

2.8.2. olimpiadanın muxtar respublika mərhələsində hazırlıq işlərinin vaxtında 

başa çatdırılmasını təmin edir, olimpiadaların şəffaf, ədalətli və aşkarlıq prinsiplərinə 

uyğun keçirilməsi üçün tədbirlər görür; 

2.8.3. olimpiadaların hər iki mərhələsinin keçirilməsi məqsədilə iştirakçılar üçün 

sual kitabçalarını və cavab kartlarını müsabiqə günü təmin edir; 



2.8.4. olimpiadaların hər iki mərhələsinin cavab kartlarının yoxlanılmasını təmin 

edir;  

2.8.5. olimpiada qaliblərinin rəğbətləndirilməsi üçün təkliflər hazırlayır və 

mükafatlandırılmasını təşkil edir; 

2.8.6. olimpiadaların son nəticələrini ümumiləşdirərək təhlil edir və yekun 

hesabatı hazırlayır. 

 

III. Fənn olimpiadalarının keçirilməsi 
 

3.1. Ümumtəhsil müəssisələrində fənn olimpiadalarına hazırlıq dərs ili ərzində 

aparılır, müntəzəm olaraq sınaq yoxlamaları, monitorinqlər keçirilir və bu proseslərdə 

fənn olimpiadalarının şəhər (rayon) mərhələsi iştirakçılarının tərkibi müəyyənləşdirilir. 

3.2. Fənn olimpiadaları 2 (iki) mərhələdən – şəhər (rayon) və muxtar respublika 

mərhələsindən ibarətdir.  

3.3. Fənn olimpiadalarının şəhər (rayon) mərhələsi: 

3.3.1. fənn olimpiadalarının şəhər (rayon) mərhələsi tədris ilinin ilk yarımilində 

təşkil edilir; 

3.3.2. bu mərhələdə suallar münsiflər heyəti tərəfindən siniflər üzrə məktəb 

proqramına uyğun qapalı test formatında hazırlanır; 

3.3.3. şəhər (rayon) mərhələsində şagirdlərə fənlərdən və siniflərdən asılı olaraq 

20-30 sual təqdim edilir və imtahan üçün 3 (üç) saat vaxt ayrılır; 

3.3.4 Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki lisey və məktəblərin şagirdləri şəhər 

(rayon) mərhələsində ərazi üzrə yerləşdikləri şəhərdə (rayonda) iştirak edirlər; 

3.3.5. ümumtəhsil müəssisələrinin, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki lisey və 

məktəblərin direktorları şəhər (rayon) mərhələsində iştirak edəcək şagirdlərin adlı 

siyahısını müvafiq Şəhər (rayon) təşkilat komitəsinə təqdim edirlər. Bu mərhələdə 

iştirakçıların sayına məhdudiyyət qoyulmur; 

3.3.6. şəhər (rayon) mərhələsinin cavab kartlarının Muxtar Respublika Təşkilat 

Komitəsinə çatdırılması Nazirliyin həmin şəhər və rayona təhkim olunmuş əməkdaşları 

tərəfindən həyata keçirilir. 

3.4. Fənn olimpiadalarının muxtar respublika mərhələsi: 

3.4.1. muxtar republika mərhələsi tədris ilinin ikinci yarımilində Muxtar 

Respublika Təşkilat Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş mərkəzdə keçirilir. Bu 

mərkəz Naxçıvan şəhərində yerləşən ümumtəhsil müəssisələrindən seçilir; 



3.4.2. hər sinif  üzrə fənlərdən ilk 3 yeri tutmuş şagirdlər muxtar respublika 

mərhələsində iştirak etmək hüququ əldə edir;  

3.4.3. Muxtar Respublika Təşkilat Komitəsi olimpiadaların şəhər (rayon) 

mərhələsinin nəticələrinə əsasən muxtar respublika mərhələsində iştirak edəcək 

şagirdlərin adlı siyahısını Şəhər və Rayon Təhsil şöbələrinə əvvəlcədən bildirir; 

3.4.4. bu mərhələdə suallar münsiflər heyəti tərəfindən siniflər üzrə məktəb 

proqramına uyğun qapalı və açıq test formatında hazırlanır; 

3.4.5. muxtar respublika mərhələsində şagirdlərə fənlərdən asılı olaraq 20-30 sual 

təqdim edilir və cavablandırma üçün 3 (üç) saat vaxt ayrılır; 

3.4.6. muxtar respublika mərhələsinin nəticələri ən geci imtahan başa çatdıqdan 

10 gün sonra elan edilir; 

3.4.7. nəticələr məlum olduqdan sonra apelyasiya günü müəyyən edilir. 

Nəticələrindən narazı qalmış iştirakçılar öz işlərinə yenidən baxılması üçün Muxtar 

Respublika Təşkilat Komitəsinə müraciət edirlər. Belə müraciətlərə Apelyasiya 

komissiyası yenidən baxır və onların verdiyi yekun rəy Muxtar Respublika Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən nəzərə alınır. 

 

IV. Olimpiada iştirakçılarının mükafatlandırılması 
 

4.1. Olimpiadaların muxtar respublika mərhələsinin qalibləri Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən diplom və qiymətli hədiyyələr ilə təltif 

olunurlar. 

V. Fənn olimpiadalarının maliyyələşdirilməsi 
 

5.1. Olimpiadaların təşkili, keçirilməsi və qaliblərin təltif olunması ilə əlaqədar 

bütün xərclər Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ödənilir. 


