Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin
_____________tarixli _________nömrәli әmri
ilә tәsdiq edilmişdir.

Dövlәt ümumi tәhsil müәssisәlәrinә direktor vәzifәsinә işә qәbul vә çalışmanın yaş
hәddinә çatmış direktorlarla әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
QAYDALARI
1.Ümumi müddәalar
1.1. “Dövlәt ümumi tәhsil müәssisәlәrinә direktor vәzifәsinә işә qәbul vә çalışmanın
yaş hәddinә çatmış direktorlarla әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi Qaydaları” (bundan
sonra – Qaydalar) “Tәhsil haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa, Azәrbaycan
Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinә, “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi haqqında
Әsasnamә”yә vә "Ümumtәhsil mәktәbinin Nümunәvi Nizamnamәsi"nә uyğun olaraq
hazırlanmışdır.
1.2. Bu Qaydalar dövlәt ümumi tәhsil müәssisәlәrindә (bundan sonra - müәssisә)
direktorların işә qәbulu mәsәlәlәrini vә çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla әmәk
münasibәtlәrini tәnzimlәyir, bu sahәdә tәhsili idarәetmә orqanlarının sәlahiyyәt vә
vәzifәlәrini müәyyәn edir.
1.3. Direktor vәzifәsinә işә qәbul üzrә müsabiqәnin keçirilmәsi ilә әlaqәdar Tәhsil
Nazirliyindә (bundan sonra – Nazirlik) müsabiqә vә apelyasiya komissiyaları yaradılır.
1.4. Bu Qaydalar Nazirliyin birbaşa tabeliyindә olan lisey vә gimnaziyalara şamil
edilmir.
2. Müsabiqәdә iştirak üçün tәlәblәr
2.1. Müsabiqәdә pedaqoji vә ya idarәetmә ixtisas sahәlәri üzrә ali tәhsili, 5 ildәn az
olmayaraq (tәhsilin tәşkili vә idarә olunması ixtisası üzrә elmi dәrәcәsi vә elmi adı olduqda
3 il) pedaqoji stajı olan vә hazırda ümumi tәhsil müәssisәlәrindә pedaqoji fәaliyyәtlә mәşğul
olan şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.
2.2. Mәhkumluğu ödәnilmәmiş vә ya götürülmәmiş, elәcә dә mәhkәmәnin qәrarına
әsasәn, yaxud sağlamlığı ilә әlaqәdar pedaqoji fәaliyyәt göstәrmәsi qadağan olunan şәxslәr
direktorların işә qәbulu üzrә müsabiqәdә iştirak edә bilmәzlәr.
3. Müsabiqәnin tәşkili
3.1.

Dövlәt ümumi tәhsil müәssisәlәrinә direktorların işә qәbulu şәffaflıq vә obyektivlik

tәmin edilmәklә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada dörd mәrhәlәdәn ibarәt müsabiqә yolu ilә
elektron sistem vasitәsilә keçirilir.
3.2.

Müәssisәlәrdә mövcud olan vakansiyalar müәyyәnlәşdirilmiş zәruri mәlumatlar

qeyd olunmaqla yerli tәhsili idarәetmә orqanları tәrәfindәn elektron sistemә daxil edilir vә
Nazirlik tәrәfindәn tәsdiq edildikdәn sonra müsabiqә üçün elan olunur.
3.3.

Müsabiqәnin birinci mәrhәlәsindә elektron әrizәlәrin qәbulu hәyata keçirilir.

Namizәd haqqında mәlumatların müsabiqәnin şәrtlәrinә uyğunluğu Nazirliyin müsabiqә
komissiyası tәrәfindәn araşdırılır vә namizәdlәrin tәlәblәrә cavab verәn elektron әrizәlәri
tәsdiq edilir. Bu mәrhәlәdә namizәdlәrә 4 vakant yer (namizәdin hazırda işlәdiyi
müәssisәnin yerlәşdiyi rayon (şәhәr) üzrә) seçmәk imkanı verilir.
3.4.

Müsabiqәnin ikinci - imtahan mәrhәlәsindә namizәdlәrә әmәk vә tәhsil

qanunvericiliyi, idarәetmә, mәntiq әhatә olunmaqla 60 test tapşırığı tәqdim olunur. Test
imtahanı zamanı toplanılan bal yalnız müsahibә mәrhәlәsindә iştirak üçün keçәrlidir. Dövlәt
ümumi tәhsil müәssisәlәrinә direktor vәzifәsinә keçid balı namizәdlәrin test imtahanında
göstәrdiyi nәticәlәr vә vakansiyaların sayı nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilir.
3.5.

Müsabiqәnin üçüncü - müsahibә mәrhәlәsi zamanı namizәdlәrin peşәkar

kompetensiyaları, idarәetmә bacarıqları vә ümumi dünyagörüşü 5 ballıq şkala ilә
qiymәtlәndirilir. Müsahibәyә çağırılan namizәdlәr tәlәb olunan tarixdә şәxsi işlәrini (elektron
әrizәnin surәti, diplom(lar) vә ona әlavә(lәr), xaricdә tәhsil alanlar diplomla yanaşı tәhsil
sәnәdlәrinin tanınmasına dair şәhadәtnamә, şәxsiyyәt vәsiqәsi, sağlamlıq haqqında arayış,
әmәk kitabçası vә elektron әrizәsindә göstәrilәn mәlumatları tәsdiq edәn digәr sәnәdlәrin
әsli vә ya notarial qaydada tәsdiq olunmuş surәtini) müsahibә komissiyasına tәqdim edirlәr.
Müsahibә mәrhәlәsi üzrә keçid balı 3 bal müәyyәn edilir.
3.6.

Namizәdlәrin vakant yerlәrә yerlәşdirilmәsi müsahibә mәrhәlәsinin nәticәsinә

әsasәn seçim ardıcıllığı nәzәrә alınmadan komissiya tәrәfindәn aparılır. Müsahibә
mәrhәlәsindә göstәrdiyi nәticәdәn asılı olaraq namizәdә direktor vәzifәsi vakant olan digәr
mәktәblәr dә tәklif oluna bilәr.
3.7.

Müsabiqәnin nәticәsinә әsasәn vakant direktor vәzifәsini tutmuş namizәdlә bir il

müddәtinә әmәk müqavilәsi bağlanılır. Hәmin müddәt başa çatdıqdan sonra mәktәbin
akademik göstәricilәri nәzәrә alınaraq müqavilә müddәti uzadıla vә ya daimi әsaslarla
bağlanıla bilәr.
3.8.

Müsabiqәnin nәticәsinә görә müsahibәdәn keçid balını toplamış, lakin tәyinat

almayan namizәdlәr ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilir. Ehtiyat kadr statusunda qalma
müddәti 2 (iki) ildir. Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilmiş namizәdlәr müәyyәn olunmuş
müddәt әrzindә yaranmış vakant yerlәrә yerlәşdirilә bilәrlәr.
3.9.

Müsabiqәnin nәticәsinә әsasәn tәyinat almış direktorlar 3 ildәn artıq müddәtdә

tәyin olunduğu müәssisәdә işlәdiyi halda şagird sayı daha çox olan mәktәblәrә
yerdәyişmәsinә icazә verilir. Bu zaman son 3 il әrzindә mәktәbin buraxılış imtahanları vә
mәzunların ali mәktәblәrә qәbul nәticәlәri nәzәrә alınaraq Nazirlik tәrәfindәn qәrar qәbul
edilir.

3.10. Hәr hansı bir sәbәbdәn göstәrilәn vaxtda imtahanda vә ya müsahibәdә iştirak
etmәyәnlәr üçün tәkrar imtahan vә ya müsahibә keçirilmir.
3.11. Müsabiqәnin nәticәlәri ilә bağlı apelyasiya şikayәtinә müsabiqә başa çatdıqdan
sonra bir hәftә әrzindә baxılır.
4. Çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla әmәk münasibәtlәrinin
tәnzimlәnmәsi
4.1 . Çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla bağlanmış әmәk müqavilәsinin
müddәtinin uzadılıb-uzadılmaması ilә bağlı yerli tәhsili idarәetmә orqanı tәrәfindәn Tәhsil
Nazirliyinә tәqdimat göndәrilir. Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 10-1-ci
maddәsinin vә bu Qaydaların 4.2-ci bәndinin tәlәblәri gözlәnilmәklә, habelә müvafiq Әrazi
Maliyyә Hesablaşma Mәrkәzinin rәyi öyrәnilmәklә direktorlarla bağlanmış әmәk
müqavilәsinin uzadılması vә ya uzadılmaması barәdә qәrar qәbul edilir. Müsbәt qәrar qәbul
edildikdә müqavilә müddәti Nazirlik tәrәfindәn hәr dәfә 1 (bir) ildәn çox olmayan müddәtә
uzadılır. Qeyd edilәn tәlәblәr çәrçivәsindә çalışma müddәtinin 5 ildәn çox uzadımasına yol
verilmir.Çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla әmәk müqavilәsinin 5 ildәn artıq
müddәtә uzadılıb-uzadılmaması ilә bağlı yerli tәhsili idarәetmә orqanı tәrәfindәn Tәhsil
Nazirliyinә tәqdimat göndәrilir. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 31.10.2011- ci
il tarixli 180 nömrәli Qәrarı ilә müәyyәnlәşdirilmiş meyarlar (Azәrbaycan Respublikasının
orden vә medalları ilә tәltif edilmәsi, Azәrbaycan Respublikasının fәxri adlarına layiq
görülmәsi, işlәdiyi sahә üzrә elmi dәrәcәsinin vә ya elmi adının olması, Azәrbaycan Milli
Elmlәr Akademiyasının hәqiqi vә ya müxbir üzvü olması, Dövlәt mükafatı laureatı olması,
1991-ci il oktyabrın 18-dәk orden vә medallarla tәltif edilmәsi) vә bu Qaydaların 4.2-ci
bәndinin tәlәblәri gözlәnilmәklә, habelә müvafiq Әrazi Maliyyә Hesablaşma Mәrkәzinin rәyi
öyrәnilmәklә direktorlarla bağlanmış әmәk müqavilәsinin uzadılması vә ya uzadılmaması
barәdә qәrar qәbul edilir. Müsbәt qәrar qәbul edildikdә müqavilә Nazirlik tәrәfindәn hәr dәfә
1 (bir) ildәn çox olmayan müddәtә uzadıla bilәr.
4.2.

Çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla bağlanmış әmәk müqavilәsinin

uzadılması barәdә yerli tәhsili idarәetmә orqanlarının Nazirliyә ünvanladığı tәqdimat
namizәdin dövlәt tәltifinin olması, işlәdiyi kollektivdә vә cәmiyyәtdә nüfuza malik olması,
son 1 ildә barәsindә intizam tәnbehi tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәmәsi, son 3 il әrzindә rәhbәrlik
etdiyi mәktәbin IX sinif üzrә buraxılış imtahanlarında müsbәt dinamika vә nәticәlәrin
rayonun orta göstәricilәrindәn aşağı olmaması, mәzunların ali mәktәblәrә qәbul
göstәricilәrindә irәlilәyişin olması, beynәlxalq vә respublika fәnn olimpiadalarında
şagirdlәrin qalib adını qazanması ilә bağlı mәlumat vә tәhlillәrә әsaslanmalıdır.
5. Qaydaların pozulmasına görә mәsuliyyәt
5.1. Direktorların işә qәbulu vә çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla әmәk

münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar bu Qaydalara riayәt edilmәsi vә kadrlarla iş
sahәsindә yol verilәn nöqsanlara görә iştirakçılar, tәhsili idarәetmә orqanları vә müsabiqә
komissiyalarının üzvlәri qanunvericiliyә müvafiq olaraq mәsuliyyәt daşıyırlar.
5.2. Direktorların işә qәbulu vә çalışmanın yaş hәddinә çatmış direktorlarla әmәk
münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar namizәdlәr elektron әrizәdә doldurulmuş
mәlumatların, tәqdim edilmiş sәnәdlәrin doğruluğuna görә mәsuliyyәt daşıyırlar. Hәr hansı
mәrhәlәdә tәqdim edilmiş mәlumatların yanlış vә ya saxtalaşdırılmış olduğu aşkarlanarsa,
bu zaman namizәdin nәticәsi lәğv edilir.

