DİREKTOR VƏZİFƏSİNƏ İŞƏ QƏBUL ÜZRƏ MÜSABİQƏNİN
TEST İMTAHANI MƏRHƏLƏSİ ÜZRƏ PROQRAM

ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan Respublikasının
Əmək Məcəlləsi

PROQRAM
Birinci fəsil. Əsas müddəalar
İkinci fəsil. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas
hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin
tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatları
Yeddinci fəsil. Əmək müqaviləsinin bağlanması
əsasları və qaydası
Səkkizinci fəsil. Əmək şəraiti, əmək funksiyası və
bunların tətbiqini tənzimləyən hüquq normaları
Onuncu fəsil. Əmək müqaviləsinə xitam
verilməsinin əsasları və qaydaları
On birinci fəsil. Əmək müqavilələrinə xitam
verilərkən işçilərin təminatları
On beşinci fəsil. İstİrahət vaxtı
On yeddinci fəsil. Əmək məzuniyyətlərinin
müddətləri
On səkkizinci fəsil. Yaradıcılıq və təhsil
məzuniyyətləri
On doqquzuncu fəsil. Sosial məzuniyyətlər
İyirminci fəsil. Ödənişsiz məzuniyyətlər
İyirmi birinci fəsil. Məzuniyyət hüququnun həyata
keçirilməsi qaydaları
İyirmi ikinci fəsil. Məzuniyyət vaxtı üçün əmək
haqqının ödənilməsi qaydaları
İyirmi doqquzuncu fəsil. Əmək və icra intizamının
pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi
qaydaları

MƏNBƏ
www.e-qanun.az/code/7

2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar
İkinci fəsil. Azərbaycan Respublikasının təhsil
sistemi
Üçüncü fəsil. Təhsil sisteminin idarə olunması,
təhsil subyektlərinin hüquqları, vəzifələri və sosial
müdafiəsi
Beşinci fəsil. Təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr

www.e-qanun.az/framework/18343

3. “Ümumi təhsil haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanunu

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar
İkinci fəsil. Ümumi təhsilin təşkili
Üçüncü fəsil. Ümumi təhsil sisteminin idarə
olunması, təhsil subyektlərinin hüquqları, vəzifələri
və sosial müdafiəsi

www.e-qanun.az/framework/42543

4. “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”

Strategiyanın məqsədi
Strateji istiqamətlər
Strateji hədəflər və tədbirlər
Təhsil sisteminin başlıca vəzifələri
Strategiyanın həyata keçirilməsi

www.e-qanun.az/framework/27274

5. "Azərbaycan Respublikasının
ümumi təhsil sistemində
Qiymətləndirmə Konsepsiyası"

Müasir dövrdə qiymətləndirmə fəaliyyətinə qoyulan
tələblər
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sisteminin
vəzifələri
Əsas qiymətləndirmə növləri
Qiymətləndirmə standartlarının və qiymətləndirmə
vasitələrinin hazırlanması
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin mahiyyəti və
məzmunu
Şagird nailiyyətlərinin və irəliləyişlərinin monitorinqi
sistemi
Kurrikulum üzrə qiymətləndirmə
Buraxılış imtahanları
Milli qiymətləndirmənin mahiyyəti və məzmunu
Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
Milli qiymətləndirmə üzrə təlimatların məqsədi və
strukturu
Beynəlxalq qiymətləndirmənin mahiyyəti və
məzmunu
Beynəlxalq qiymətləndirmə Proqramının əsas
məqsədləri
Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramı üzrə həyata
keçiriləcək əsas tədbirlər
Qiymətləndirmə islahatından gözlənilən nəticələr

www.e-qanun.az/framework/16061

6. "Məktəbə hazırlığın təşkili
Qaydaları"

Məktəbə hazırlığın məqsəd və vəzifələri
Məktəbə hazırlığın təşkili üçün qoyulan tələblər
Uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili

www.e-qanun.az/framework/12492

7. "Ümumi təhsili xüsusi
nailiyyətlərlə başa vuran
məzunların qızıl və ya gümüş
nişanla təltif olunma Qaydası"

1-9-cu bəndlər

www.e-qanun.az/framework/19128

8. “Təhsildə xüsusi nailiyyətlərə
görə” qızıl və gümüş nişanların
təsviri

1-6-cı bəndlər

www.e-qanun.az/framework/21512

9. "Büdcədən maliyyələşən təlimtərbiyə və təhsil müəssisələrinin
yaradılması, genişləndirilməsi,
yenidən təşkili və ləğv edilməsi
Qaydaları"

1-7-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/1325

10. "Təhsil müəssisəsinin əlavə
gəlir əldə etmək məqsədi ilə
məşğul olmasına yol verilən
sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin
müəyyən edilməsi haqqında" AR
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

1-2-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/19148

11. "Müxtəlif səbəblərdən təhsilin
hər hansı pilləsini və səviyyəsini
başa vurmayan şəxslərə arayışın
verilməsi Qaydası"

1-6-cı maddələr

www.e-qanun.az/framework/29152

12. "Ümumi təhsil pilləsində təhsil
haqqında dövlət sənədlərinin
nümunələri və onların verilməsi
Qaydası"

1-5-ci maddələr

www.edu.gov.az/az/page/303/13292

13."Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin dövlət
standartları”nın təsdiq edilməsi
haqqında AR Nazirlər Kabinetinin
Qərarı

1-14-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/19682

14. "Təhsil proqramlarının
(kurikulumlarının) yerinə yetirilməsi
müddəti"

1-ci maddə (1.1-1.5)

www.e-qanun.az/framework/19696

15. "Ümumi təhsilin təhsil
səviyyələri üzrə müddəti, bir
səviyyədən digər səviyyəyə keçid
Qaydaları"

1-10-cu bəndlər

www.e-qanun.az/framework/20001

16. "Formal təhsilin təşkili
Qaydaları"

1-11-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/20071

17. "Təhsil müəssisələrinin
pedaqoji işçilərinin dərs yükü
normalarının müəyyən edilməsi
haqqında" AR Nazirlər Kabinetinin
Qərarı

1-2-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/21004

18. "Təhsil müəssisəsində
təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin
göstərilməsi Qaydası"

1-2-ci maddələr

www.e-qanun.az/framework/21003

19. "Təhsil müəssisələrində iaşə və
tibbi xidmətinin təşkili Qaydası və
Normaları"

1-4-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/21005

20. "Evdə təhsil almaq hüququ
verən xəstəliklərin siyahısı və evdə
təhsilin təşkili Qaydaları"

II. Evdə təhsilin təşkili qaydaları

www.e-qanun.az/framework/1724

21. "Ümumtəhsil məktəbinin
Nümunəvi Nizamnaməsi"

1-12-ci maddələr

www.e-qanun.az/framework/21148

22. "Ümumi təhsil pilləsində
təhsilalanların yekun
attestasiyasının aparılması
Qaydaları"

1-4-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/34466

23. "Ümumi təhsil müəssisələrində
tədris ilinin müddəti"

1-2-ci maddələr

www.e-qanun.az/framework/44609

24. "Ümumi təhsil müəssisələrində
psixoloq ştatının sayının müəyyən
edilməsi haqqında AR Nazirlər
Kabinetinin Qərarı"

1-2-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/44677

25. "Azərbaycan Respublikası
ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil
məktəblərinin, liseylərin və
gimnaziyaların rəhbər işçilərinin,
inzibati-təsərrüfat, tədris yardımçı
və xidmət işçiləri heyətinin
nümunəvi ştatları"

1-18-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/12888

26. "Müəllimlərin etik davranış
Qaydaları"

1-6-cı maddələr

www.e-qanun.az/framework/28869

27. "Uşaqların (şagirdlərin) ümumi
təhsil müəssisələrinə qəbulu və
yerdəyişməsi Qaydaları"

1-4-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/29019

28. "Ümumi təhsil pilləsində
təhsilalanların attestasiyasının
(məktəbdaxili qiymətləndirmənin)
aparılması Qaydası"

1-6-cı maddələr

www.e-qanun.az/framework/41102

29. "Dövlət ümumi təhsil
1-5-ci maddələr
müəssisələrində (ümumi təhsil üzrə
təhsilverənlərə münasibətdə digər
dövlət təhsil müəssisələrində)
işləyən təhsilverənlərin
sertifikatlaşdırma Qaydası"

www.e-qanun.az/framework/44986

30. "Təhsil müəssisələrində
psixoloji xidmətin təşkili Qaydaları"

1-9-cu maddələr

www.e-qanun.az/framework/44991

31. "Ümumi təhsil müəssisələrində
peşəyönümü xidmətinin həyata
keçirilməsi Qaydası"

1-4-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/45034

32. "Ümumi təhsil müəssisəsində
mühafizə xidmətinin təşkili
Qaydası"

1-3-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/45219

33. "Dövlət ümumi təhsil
müəssisəsində siniflər üzrə şagird
sıxlığı normaları"

1-8-ci bəndlər

www.e-qanun.az/framework/45253

34. "Ümumi təhsil müəssisələrinin
növlər üzrə Meyarları"

1-13-cü maddələr

www.e-qanun.az/framework/45592

35. "Xüsusi karantin rejimi
dövründə Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrində tədris və
təlim-tərbiyə prosesinin təşkili"
barədə Nazirlər Kabinetinin Qərarı

1-6-cı bəndlər

www.nk.gov.az/az/document/4732/

36. “Xüsusi karantin rejimi
dövründə Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrində tədris və
təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin
müvəqqəti qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə Nazirlər
Kabinetinin Qərarı

36. 1-9-cu maddələr

www.nk.gov.az/az/document/4763/

37. "Ümumi təhsil müəssisələrində 1-16-cı bəndlər
şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi
haqqında müvəqqəti Qaydalar"

www.edu.gov.az/upload/file/qaydalar/sinifdənsinfə%20keçirilmə%20qaydaları.pdf

38. "Ümumi orta təhsil haqqında
və tam orta təhsil haqqında
fərqlənmə attestatlarının verilməsi
Qaydası"

www.edu.gov.az/upload/file/emreelave/2017/129/129-sayli-emre-elave.pdf

1-6-cı bəndlər

