
Azərbaycan Respublikası üzrə 2003-2015-ci illər 
ərzində yenisi ilə əvəz edilmiş, əlavə sinif otaqları 

tikilmiş, bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir  
olunmuş ümumtəhsil məktəbləri barədə məlumat



2003-2015-ci illər ərzində yeni tikilmiş, əlavə korpus inşa edilmiş və əsaslı təmir 
olunmuş ümumtəhsil məktəblərin sayı-2923 məktəb 

o cümlədən:
1. Təhsil Nazirliyini sifarişi ilə - 793 məktəb
2. Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə - 412 məktəb
3. Digər mənbələr hesabına - 1718 məktəb
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İllər üzrə Yeni məktəb
 tikintisi

Əlavə sinif otaqlarının
 tikintisi

Bərpa-gücləndirmə və
 əsaslı təmir

2003 131 52 107

2004 88 71 36

2005 186 137 17

2006 164 41 68

2007 160 59 78

2008 126 32 120

2009 46 4 106

Məktəb tikintisi və əsaslı təmiri
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Məktəb tikintisi və əsaslı təmiri
2010 44 1 129

2011 57 1 148

2012 185 5 10

2013 188 26 77

2014 106 14 52

2015 23 4 24

Cəmi: 1504 447 972
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Kürdəmir rayonu Atakişili kənd 624 şagird yerlik tam orta 
məktəbin tikintisi
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Ümumtəhsil məktəblərinin tikintisinin 
müəyyənləşdirilməsi meyarları



Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 18 iyul tarixli 195s nömrəli sərəncamı ilə bu 
normativlər əsasında müxtəlif şagird yerlik məktəblərin yerüstü hissələrinin birtipli 
layihələri hazırlanmış və bu layihədə avadanlıq, mebel və inventar təminatı, su 
təchizatı, kanalizasiya, ventilyasiya, elektrik təchizatı, yanğına qarşı siqnalizasiya və 
digər xüsusi quraşdırma işləri nəzərə alınmışdır.
Birtipli layihələr məktəbin təyinatına görə aşagıdakı kimidir: 

1. İbtidai məktəblər - kənd yaşayış  məntəqələrində sinif otaqlarının tutumu 12 nəfər 
olmaqla-48 şagird yerlik.
2. Ümumi orta məktəblər - kənd yaşayış  məntəqələrində sinif otaqlarının tutumu 12 
nəfər olmaqla-108 şagird yerlik, 24 nəfər olmaqla-216 şagird yerlik.
3. Tam orta məktəblər
-kənd yaşayış  məntəqələrində sinif otaqlarının tutumu 12 nəfər olmaqla-132 şagird yerlik, 
24 nəfər olmaqla-264 şagird yerlik.
-şəhər yaşayış  məntəqələrində sinif otaqlarının tutumu 24 nəfər olmaqla 360, 432, 624, 
720, 792, 960  şagird yerlik. 



Respublika üzrə yeni tikiləcək və əsaslı təmir olunacaq məktəblərin coxluğunu nəzərə 
alaraq Təhsil Nazirliyinin aidiyyəti şöbələri tərəfindən ümumtəhsil müəssisələrinin 
inzibati binalarının tikintisi və əsaslı təmiri işlərində prioritetliyin müəyyənləşdirilməsi 
üçün 3 meyar əsas götürülmüşdür (sosial, akademik və texniki meyarlar):

Sosial meyarlar-30 bal:
1.  Tikiləcək və əsaslı təmir olunacaq təhsil müəssisəsinin əhatə faizi (həmin ərazidə yaşayan 
insanların sayı və sıxlığı);
2. Həmin ərazi vahidindəki demoqrafik vəziyyət (gənc ailələrin və 6 yaşanadək uşaqların 
sayı);
3. Həmin ərazi vahidinin inkişaf perspektivlər (yeni yaşayış massivlərinin və sənaye, ticarət və 
sosial obyektlərinin mövcudluğu və ya tikintisinin planlaşdırılması);
4. Məktəb binasının tarixi əhəmiyyətlik dərəcəsi;
5. Təhsil müəssisəsinin strateji əhəmiyyəti (sərhədyani ərazilərdə yerləşib-yerləşməməsi).
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Akademik meyarlar-40 bal:
1. Təhsil müəssisəsinin akademik göstəriciləri (şagirdlərin buraxılış imtahanlarının və ali və 
orta ixtisas müəssisələrinə qəbulunun nəticələri) və təhsilalanların davamiyyəti;
2. Təhsil müəssisəsində şagird və sinif otaqlarının sayı;
3. Məktəbəqədər hazırlıq qruplarının və ya kurslarının yaradılmasının potensial imkanları;
4. Pedaqoji kadrların sayı və vakansiyalar (şagird-müəllim nisbəti);
5. İlin müəllimi seçilmiş, fəxri ada və ya digər təltiflərə layiq görülmüş müəllimlərin olması;
6. İKT avadanlıqlarının mövcudluğu, müəllim və şagird kontingentinin onlardan istifadə 
bacarığı, habelə internet şəbəkəsinə qoşulması barədə məlumat;
7. Təhsil müəssisəsinin digər təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığı;
8. Həmin inzibati ərazi vahidinin məktəbyaşlı uşaqların sayı.
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Texniki meyarlar-30 bal:
1. Məktəb binasının tikilmə və son əsaslı təmir tarixi;
2. Bir rayon daxilində ona ən yaxın inzibati ərazi vahidindəki məktəbə dair məlumat, 
həmin məktəblə, həmçinin rayon mərkəzi ilə ara məsafəsi;
3. Tikinti işlərinə özəl sektorun maliyyə yardımı göstərmək imkanlarının olub-olmaması.
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Ümumtəhsil məktəblərinin tikintisinə dair 
bəzi normativlər barədə məlumat



Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust 
tarixli 17 nömrəli qərarı ilə «Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, 
maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-
gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri» təsdiq 
edilmişdir

№ Göstəricilər
Sahəsi

(hündürlüyü)

1 Sinifdə şagirdlərin sayı 24 nəfər
2 Sinif otaqlarının sahəsi 28÷48m2

3
108-300 şagird yerlik -1 kimya+1 fizika laboratoriya otağı (hər birinin
sahəsi) 36÷60m2

4
300-640 şagird yerlik -1 kimya+1 fizika+1 biologiya laboratoriya otağı
(hər birinin sahəsi) 36÷ 60m2
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5
640 şagird yerlik və artıq -2 kimya+ 2 fizika+2 biologiya
laboratoriya otağı (hər birinin sahəsi) ≤ 60m2

6 Texniki və tibb otağının hər birinin sahəsi 10÷ 18m2
7 Direktor + qəbul otağının sahəsi: 24÷ 54m2

− İbtidai məktəblərdə 24÷ 30m2
− Ümumi orta məktəblərdə 30÷ 36m2
− Tam orta məktəblərdə 36÷ 54m2

8 Direktor müavininin otağının sahəsi 10÷ 18m2
9 Müəllimlər otağının sahəsi 24÷ 60m2

− İbtidai məktəblərdə 24÷ 30m2
− Ümumi orta məktəblərdə 30÷ 40m2
− Tam orta məktəblərdə 40÷ 60m2
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10 İdman zalının sahəsi və hündürlüyü
− İbtidai məktəblərdə (gimnastika zalı) 60÷ 80m2, h=4m
− Ümumi orta məktəblərdə 9mx18m , h≥6m
− Tam orta məktəblərdə ,o cümlədən
300 şagirdə qədər 12mx24m   h≥6m
300 şagird və yuxarı 18mx30m    h≥6m

11 Akt zalının sahəsi
şagirdlərin sayı x 60% x 

0,65m2
12 Kitabxananın sahəsi şag.sayı x 0,3m2

13 Yemək qəbulu otağının sahəsi
şagirdlərin sayı x 1/3 x 

0,7m2

14 Sanitar-texniki cihazların sayı

bir şagirdə 0,1m2 ≥
60 qıza 2 unitaz
+ 1 əlüzyuyan

40 oğlana 1 unitaz + 1 
əlüzyuyan
+1 pissuar17



18



19



• 2016-cı ilin Dövlət İnvestisiya Proqramında Respublika üzrə 40-a yaxın tədris
müəssisəsində təmir-tikinti işlərinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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