Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsi
İdarə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11.05.2012-ci il tarixli 635
nömrəlisaylı Fərmanına əsasən yaradılmışdır, Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericiliyi, “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
və “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında” Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş məktəbəqədər
təhsil müəssisələrinin, uşaq evlərinin fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi ilə bağlı
funksiyaları həyata keçirən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birbaşa tabeliyində
fəaliyyət göstərən dövlət idarəetmə orqanıdır.
İdarənin vəzifələri və funksiyalari
1. Səlahiyyətləri çərçivəsində tabeliyindəki Bakı şəhəri ərazisində mövcud olan
dövlətə məxsus körpələr evlərində, uşaq bağçalarında, xüsusi uşaq bağçalarında,
körpələr evi- uşaq bağçalarında, uşaq evlərində dövlət idarəçiliyini həyata keçirmək.
2. Bakı şəhərində məktəbəqədər təhsil sisteminin inkişaf strategiyasını
müəyyənləşdirmək, fəaliyyət prioritetlərinə uyğun olaraq məktəbəqədər təhsil
sisteminin və yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlara dövlət himayədarlığının inkişaf
proqramlarını hazırlamaq, onların həyata keçirilməsini təmin etmək.
3. Bakı şəhərində vətəndaşların məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsil
almaları üçün onların konstitusiya ilə təsbit olunmuş hüquqlarını qorumaq,
məktəbəqədər təhsildə bərabər şəraitin və imkanların yaradılmasına nail olmaq.
4. Bakı şəhərində məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin müvafiq
prinsiplər əsasında əlaqələndirməsi, bu müəssisələrin fəaliyyətini tənzimlənməsi,
onların fəaliyyətində müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq, demokratik idarəetmə
mexanizmlərini tətbiq edilməsi.
5. Tabeliyində olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin
fəaliyyəti üzərində rəhbərlik və nəzarət funksiyalarını həyata keçirmək.
6. Səlahiyyətləri çərtçivəsində tabeliyində olan müəssisələrdə tədrisin, təlimtərbiyə işinin keyfiyyətinə dövlət nəzarətini təmin etmək.
7. Tabeliyində olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin
fəaliyyətinə əməli köməklik göstərmək, elmi-metodik, informasiya, maddi-texniki,
tədris və bu müəssisələrin fəaliyyəti üçün zəruri olan gündəlik istifadə mallarının, eləcə
də, ərzaq məhsullarının təminatını təşkil etmək, mütəmadi olaraq təminatın
gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmək.

8. Səlahiyyətləri çərçivəsində məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq
evlərinin idarəedilməsi ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın təşkil və inkişaf etdirilməsi,
dünya ölkələrinin bu sahədə qabaqcıl təcrübəsinin tabeliyində olan müəssisələrin
fəaliyyətində tətbiq edilməsi.
9. Bakı şəhərində məktəbəqədər təhsil sisteminin və yetkinlik yaşına çatmamış
uşaqlara dövlət himayədarlığının ahəngdar fəaliyyətini təmin edən, məktəbəqədər
təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin fəaliyyətinin daimi inkişafına şərait yaradan,
keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsinə xidmət edən təşkilati-pedaqoji tədbirlərin
həyata keçirilməsi.
10. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə baş verən tendensiyaları (iqtisadi artım,
əhalinin məşğulluğu, ümumi daxili məhsulun adambaşına düşən həcmi, dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi və idarə edilməsi) daima izləmək, onlara təsir edən
faktorları müəyyənləşdirmək, baş verən tendensiyaların idarənin, o cümlədən
tabeliyindəki müəssisələrin fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirmək. Iqtisadi qərarların
qəbul edilməsi zamanı tabeliyində olan müəssisələrə təsir edə biləcək sosial amillərin
gözlənilməsi ilə bağlı təkliflər vermək, onların yerinə yetirilməsi ilə bağlı məqəsədyönlü
tədbirlər həyata keçirmək.
11. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin fəaliyyətinin idarə
olunması ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsinin strukturu:

№

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Əlaqə
telefonu

1.

Yunusov Eldar Əli oğlu

rəis əvəzi

492-94-94

2.

Mehdiyev Teymur Nizami oğlu

rəis müavini əvəzi

492-06-32

3.

Mikayılov Fuad Tofiq oğlu

492-11-78

4.

Hüseynova Məfkurə Nurəli qızı

baş mühasib/Mərkəzləşdirilmiş
mühasibatlıq
Ü mumi və Kadr məsələləri sektorunun
müdiri

5.

Əhmədova Günay Qərib qızı

Tədris və təlim-tərbioyə işinin təşkili
sektorunun baş məsləhətçisi

492-31-41

6.

Abbasova Fəxridə Süleyman qızı

Metodiki mərkəzinin müdiri

505-72-38

7.

Məmmədova Səbinə Ramiz qızı

İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya
təminatı sektorunun müdiri

492-63-24

492-18-62

Ü nvan: Bakı Şəhəri, AZ 1001, İstiqlaliyyət küçəsi 18.
(Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında yerləşir)

