
3 nömrəli əlavə 
"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsində iştirak üçün müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə yetirilməsi barədə 

MƏLUMAT 
№ Göstəricinin adı 2009 2010 2011 

1. Son üç ildə məktəbin XI sinif məzunlarının sayı     
2. Onlardan ali məktəblərə qəbul olunanların sayı  (TQDK-nın rəsmi məlumatı əsasında)*    
3. Son üç ildə ali məktəblərə qəbul olunanlardan  500-700 bal toplamış abituriyentlərin sayı (TQDK-nın rəsmi məlumatı əsasında)    

*Digər ölkələrdə ali məktəblərə qəbul olunanlar barədə həmin müəssisələrdən alınmış rəsmi sənəd təqdim edilməlidir. 
 

4. Məktəbin müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi üzrə layihələrdə, o cümlədən pilot layihələrində, habelə digər inkişafyönümlü innovativ təhsil proqramlarında iştirakı** ______________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(tam təsvir etməli) 
**Ayrı-ayrı müəllimlərin qeyd olunan layihələrdə iştirakı nəzərə alınmır. 
 

5. Son üç ildə məktəbin şagirdlərinin respublika və beynəlxalq səviyyəli olimpiada, müsabiqə və yarışlarda iştirakı 
 

I yer II yer III yer IV yer Fənlər 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Riyaziyyat             
İnformatika             
Fizika             
Kimya             
Biologiya             
Tarix             

Respublika olimpiadası 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat             
Respublika müsabiqəsi Bu sətirdə müsabiqənin adı yazılır             
Respublika yarışı Bu sətirdə yarışın adı yazılır             
Beynəlxalq fənn olimpiadaları              
Beynəlxalq müsabiqə və yarışlar              

 
6. Ali təhsilli müəllimlərin sayı (faizlə)   7. Fənn müəllimləri ilə komplektləşdirmə (faizlə)  

 
Müəllimlərin sayı  
Şagirdlərin sayı  8. 
Müəllim-şagird nisbəti  

 
9. Son üç ildə təhsil və əmək qanunvericiliyinin, təhlükəsizlik və sanitar tələblərin pozulması halları olmuşdurmu ______________________________________________________________ 

(“hə”, “yox”) 
10. Məktəbin beynəlxalq əlaqələri 

№ əlaqə saxladığı ölkə və məktəb əlaqələr neçənci ildən 
başlayaraq qurulmuşdur  həmin əlaqələrin məzmunu (tam təsvir etməli) 

    
    



11. Son on ildə rayon (şəhər) miqyasında məktəbin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilib yayılması  _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(təsvir etməli və müvafiq sənədlərin surətlərini əlavə etməli) 
12. 2002/2003-cü dərs ilində bu məktəbin I sinfinə qəbul olunmuş şagirdlərinin 2010/2011-ci dərs ilində IX sinfə çatdırılması 

2002/2003-cü dərs ilində bu 
məktəbin I sinfinə qəbul 
olunmuş şagirdlərin sayı 

Həmin şagirdlərdən 2010/2011-ci 
dərs ilində IX sinfi bitirənlərin 

sayı 
  

13. Son üç ildə IX sinfi bitirmiş şagirdlərin orta təhsillə əhatə olunması  
Onlardan təhsilini davam etdirənlər İllər IX sinfi bitirənlərin sayı 

X sinifdə peşə liseylərində axşam sinifləri, qiyabi qruplarda orta ixtisas məktəblərində 
2009      
2010      
2011      
14. Məktəbin son üç ildə şagird kontingentinin sabit saxlanması haqqında məlumat 

Şagirdlərin sayı İllər ilin əvvəlinə gedənlər gələnlər ilin sonuna 
2009         
2010         
2011         

15. Məktəbdə İKT-nin tətbiqi vəziyyəti 
15.1. İKT avadanlığı ilə təchizat _______________________________ 

(vəziyyəti təsvir etməli) 
15.2. lokal şəbəkənin mövcudluğu _____________________________ 

      (“hə”, “yox”) 
15.3. internetə qoşulma ______________________________________ 

(“hə”, “yox”) 
15.4. saytın yaradılması ______________________________________ 

(“hə”, “yox”) 
16. Valideyn-Məktəb Assosiasiyasının və digər özünüidarə orqanlarının təsis edilməsi _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(tam təsvir etməli) 
17. İctimai birliklər, fondlar, yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, valideyn-məktəb assosiasiyaları və digər qurumlar tərəfindən, o cümlədən təhsilalanlar arasında aparılan sorğularda 

məktəb haqqında müsbət mülahizə və rəylərin irəli sürülməsi ______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(rəy və mülahizələrin kserosurətlərini əlavə etməklə təşkilatları sadalamalı) 
 
 
MY   R(Ş)TŞ(İ) müdiri:    ___________________________ 
            (imza, tarix) 


