Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Qərarı
№ 550 Bakı şəhəri, 19 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun
qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması Qaydaları”nda dəyişikliklər
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin təklifinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli 498
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 12,
maddə 2217; 2018, № 4, maddə 814) ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsində
təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.4. Təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) üçün Mərkəz tərəfindən
buraxılış imtahanı keçirilir. Buraxılış imtahanının məzmunu, yəni təhsilalanlara
təqdim edilən tapşırıqların növü və qiymətləndirilmə qaydası Mərkəz və Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən birgə müəyyən edilir və hər il tədris ilinin
başlanılmasından 1 ay müddət keçənədək elan edilir. Tapşırıqların məzmunu “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.0.12-ci maddəsinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət təhsil
standartlarına və proqramlarına (kurikulumlara) uyğun müəyyən edilir.”;
1.2. 1.7-ci bənddə “Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə dövlət təhsil sənədinə yazılacaq
yekun qiymət” sözləri “Təhsil sənədinə yazılacaq yekun qiymət (qiymətlər)” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.3. 1.8-ci, 1.9-cu və 1.14-cü bəndlər ləğv edilsin;
1.4. 1.13-cü bənddə “Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə psixoloji-tibbi-pedaqoji”
sözləri “Psixoloji-tibbi-pedaqoji” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.5. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2. Buraxılış imtahanı
2.1. Təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinə (attestasiyasına) hazırlıq məqsədilə
buraxılış imtahanlarında iştirak edəcək şagirdlər haqqında məlumatlar “Şagirdməzun” dövlət elektron məlumat sisteminin verilənlər bazasına Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi (ümumi təhsil müəssisələri üzrə) tərəfindən
təhsilalanların fərdi identifikasiya nömrəsi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodu, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş müvəqqəti
və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin FİN kodu) göstərilməklə, daxil edilən
məlumatlar əsasında Mərkəz tərəfindən formalaşdırılır.
2.2. Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı tədris Azərbaycan, rus və
gürcü dillərində aparılan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər üçün tədris dili, xarici dil və riyaziyyat, tədris ingilis, fransız və digər dillərdə aparılan
ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər üçün - xarici dil və riyaziyyat
fənlərindən olmaqla, Mərkəz tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada aşağıdakı iki
mərhələdə keçirilir:
2.2.1. birinci mərhələdə şagirdlərə tədris dili fənnindən 20, xarici dil fənnindən 15 və
riyaziyyat fənnindən 10 olmaqla, ümumilikdə 45 tapşırıq təqdim edilir. Bu mərhələdə
şagirdlərin toplaya biləcəyi maksimal bal hər fənn üzrə 30 bal olmaqla, cəmi 90
baldır. İmtahanın davametmə müddəti 3 saatdır. Buraxılış imtahanını yalnız xarici dil
və riyaziyyat fənlərindən verən şagirdlər üçün imtahanın davametmə müddəti 2
saatdır;
2.2.2. ikinci mərhələdə şagirdlərə tədris dili fənnindən 30, xarici dil fənnindən 30 və
riyaziyyat fənnindən 30 olmaqla, ümumilikdə 90 tapşırıq təqdim edilir. Bu mərhələdə
şagirdlərin toplaya biləcəyi maksimal bal hər fənn üzrə 70 bal olmaqla, cəmi 210
baldır. İmtahanın davametmə müddəti 3 saatdır. Buraxılış imtahanını yalnız xarici dil
və riyaziyyat fənlərindən verən şagirdlər üçün imtahanın davametmə müddəti 2
saatdır.
2.3. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı tədris Azərbaycan, rus və gürcü
dillərində aparılan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər üçün - tədris dili,
xarici dil və riyaziyyat, tədris ingilis, fransız və digər dillərdə aparılan ümumi təhsil
müəssisələrində təhsil alan şagirdlər üçün - xarici dil və riyaziyyat fənlərindən
olmaqla, Mərkəz tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilir. Buraxılış
imtahanında şagirdlərə tədris dili fənnindən 30, xarici dil fənnindən 30 və riyaziyyat

fənnindən 25 olmaqla, ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim edilir. Buraxılış imtahanında
şagirdlərin toplaya biləcəyi maksimal bal hər fənn üzrə 100 bal olmaqla, cəmi 300
baldır. İmtahanın davametmə müddəti 3 saatdır. Buraxılış imtahanını yalnız xarici dil
və riyaziyyat fənlərindən verən şagirdlər üçün imtahanın davametmə müddəti 2
saatdır.
2.4. Azərbaycan dili istisna olmaqla, tədris digər dillərdə aparılan ümumi təhsil
müəssisələrində təhsil alan şagirdlər ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə
buraxılış imtahanı çərçivəsində Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) fənnindən ayrıca
imtahan verirlər. İmtahanda şagirdlərə Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) fənnindən 30
tapşırıq təqdim edilir. Şagirdlərin toplaya biləcəyi maksimal bal 100 baldır. İmtahanın
davametmə müddəti 45 dəqiqədir.
2.5. Buraxılış imtahanlarında əlilliyi olan şəxslərin iştirakının təmin edilməsi üçün
Mərkəz tərəfindən əlverişli şərait yaradılır. I qrup gözdən əlilliyi olan şəxslərə fərdi
nəzarətçi təyin edilir və onlar üçün imtahanın davametmə müddəti 1 saat artırılır.
2.6. Buraxılış imtahanında iştirak etməyən ümumi orta və tam orta təhsil
səviyyələrinin buraxılış sinif şagirdlərinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası)
məsələsinə təhsil müəssisələrinin təqdimatı əsasında fərdi qaydada və ya şəxslərin
fərdi müraciəti əsasında Mərkəz tərəfindən baxılır. Həmin şagirdlər Mərkəz tərəfindən
müəyyən edilən vaxtda imtahan verirlər. Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış
imtahanının hər hansı bir mərhələsində iştirak etməyən şagirdin yekun
qiymətləndirilməsi (attestasiyası) aparılmır.
2.7. Buraxılış imtahanı zamanı şagirdin aşağıdakı hərəkətlərə yol verməsi qadağandır:
2.7.1. saxta və ya başqasına aid sənəd təqdim etmək, imtahana öz yerinə başqasını
göndərmək və ya sərxoş vəziyyətdə gəlmək;
2.7.2. imtahanlara mobil telefon və digər rabitə vasitələri, kalkulyator, konspekt,
lüğət, cədvəl, məlumat kitabçası və digər yardımçı vasitələr gətirmək və onlardan
istifadə etmək;
2.7.3. imtahan binasına yandırıcı, partlayıcı, kəsici, deşici, atıcı və digər bu kimi
əşyalarla girmək, özü ilə tütün məmulatı gətirmək;
2.7.4. səbəbindən asılı olmayaraq imtahan keçirilən zalda yerini dəyişmək, gəzişmək,
yerindən durmaq, “İmtahan başlandı!” elan olunan andan 1 saat müddət keçənədək və
imtahanın son 15 dəqiqəsi ərzində zalı tərk etmək və digər hərəkətlərə yol verməklə,
imtahanın gedişinə mane olmaq;
2.7.5. başqasının nəticəsinə təsir göstərmək, o cümlədən başqasının cavab kartına

(vərəqinə), sual kitabçasına baxmaq və ya öz cavab kartına (vərəqinə), sual
kitabçasına başqasının baxmasına şərait yaratmaq, sualın cavabını soruşmaq və ya
bildirmək;
2.7.6. nəzarətçiyə və ya digər şəxslərə tapşırıqların həllində kömək üçün müraciət
etmək;
2.7.7. cavab kartını (vərəqini) və sual kitabçasını nəzarətçiyə təhvil vermədən imtahan
zalını tərk etmək.
2.8. Şagirdin bu Qaydaların 2.8-ci bəndində göstərilən hərəkətlərə yol verməsi halları
Mərkəz tərəfindən aşkar edildikdə, onun imtahan nəticələri ləğv edilir. Bu qərardan
inzibati qaydada və ya məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.”;
1.6. 3.1-ci bənddə “2.2-2.10-cu” sözləri “2.2-ci və 2.4-cü” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7. 3.2-ci bənddə “2.11-2.14-cü” sözləri “2.3-cü və 2.4-cü” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.8. 3.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.3. Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini 2016/2017-ci tədris ilindən əvvəlki
dərs illərində başa vuran, lakin buraxılış imtahanında iştirak etməyən və ya buraxılış
imtahanında ən azı bir fəndən 2 qiymət alan şagirdlərin dövlət nümunəli təhsil
sənədinə yazılacaq yekun qiymət Mərkəz tərəfindən aşağıdakı qaydada çıxarılır:
3.3.1. buraxılış imtahanı aparılan hər bir fənn üzrə şagirdin buraxılışdan əvvəlki və
buraxılış siniflərinin yekun (illik) və buraxılış imtahanının qiymətlərinin ədədi ortası
(bu zaman, buraxılış imtahanında iştirak etməyən şagirdin buraxılış imtahanının
qiyməti kimi 2 qiyməti götürülür);
3.3.2. buraxılış imtahanı aparılmayan hər bir fənn üzrə şagirdin buraxılışdan əvvəlki
və buraxılış siniflərinin yekun (illik) qiymətlərinin ədədi ortası.”;
1.9. aşağıdakı məzmunda 3.3-1-ci bənd əlavə edilsin:
“3.3-1. Qiymətlərin ədədi ortası tam ədəd olmazsa, tam ədədə yuvarlaqlaşdırılır. Bu
zaman, atılan rəqəm 5-dən kiçik olarsa, ondan əvvəlki rəqəm dəyişmir, 5 və ya daha
böyük olarsa, ondan əvvəlki rəqəm bir vahid artırılır.”.
2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının)
aparılmasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi həyata keçirilərkən,
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı test imtahanında iştirak üçün müəyyən edilmiş
tarif əsas götürülür.
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