
 

 “Hədəf Liseyi” MMC  ilə Təhsilalanın qanuni nümayəndəsi (valideyni, qəyyumu, övladlığa götürəni, 

himayəçisi) arasında  

ORTA TƏHSİLİN TƏŞKİLİ MÜQAVİLƏSİ 

Bakı şəhəri                                                                                                                 “  ”   ------------- 2020 

Bir tərəfdən nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən “Hədəf Liseyi” MMC-nin direktoru Sadıqov Şəmil Kamil 

oğlu şəxsində (bundan sonra Hədəf Liseyi) və digər tərəfdən, təhsil alacaq şəxsin (bundan sonra Təhsilalan) 

_____________________oğlunun (qızının) Valideyni (valideyni, qəyyumu, övladlığa götürəni, himayəçisi) 

(bundan sonra Valideyn) __________________ oğlunun (qızının) şəxsində (birlikdə “Tərəflər” adlanmaqla) 

Tərəflər Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq hüquq normalarını nəzərə almaqla, bu Müqaviləni aşağıdakı 

şərtlərlə imzaladılar: 

1.Müqavilənin predmeti 

1.1. Bu müqavilə ilə Hədəf Liseyi, ümumi təhsilin dövlət standartları və proqramına, Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş “Hədəf Liseyi”MMC-nin nizamnaməsinə uyğun şəkildə və mütərəqqi 

dünyanın  pedaqogika və STEAM tədrisində əldə etdiyi müsbət təcrübəni Hədəf Konseptinə əsasən tətbiq edərək 

Təhsilalanın ümumi təhsil almasına şərait yaratmağı, Təhsilalanın Valideyni isə bunun müqabilində bu 

müqavilənin qüvvədə olduğu müddət üçün  təhsil haqqını ödəməyi öhdələrinə götürürlər. 

1.2. Hədəf Liseyində təhsil dünyəvi xarakter daşıyır, milli zəminə, mütərəqqi pedaqoji ənənələrə, eləcə də STEAM 

təhsilində dünya təcrübəsinə əsaslanmaqla fərdin harmonik inkişafına xidmət edir. 

 

2.Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri 

2.1. Hədəf Liseyinin hüquq və öhdəlikləri: 

2.1.1. Hədəf Liseyi ilə Valideyn arasında bağlanmış Müqavilənin şərtlərinə riayət olunmasını tələb etmək; 

2.1.2. Hədəf Liseyi Elmi şurası və intizam komissiyasının rəyinə əsasən Təhsilalanı növbəti təhsil pilləsinə 

keçirmək və ya keçirməmək; 

2.1.3. Təhsilalanda milli vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onu vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə 

etmək, müstəqil həyata hazırlamaq; 

2.1.4. Təhsil proqramlarının Təhsilalan tərəfindən mənimsənilməsi və onun yaradıcılıq qabiliyyətinin və 

maraqlarının inkişafı üçün zəruri şərait yaratmaq; 

2.1.5. Təhsilalanda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət 

rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri 

dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq; 

2.1.6. Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək; 

2.1.7. Təhsil dövründə Təhsilalanın Hədəf Liseyinin ərazisi daxilində təşkil edilən tədbirlərdə təhlükəsizliyini 

qorumaq və bunun üçün bütün zəruri tədbilər həyata keçirmək; 

2.1.8. Təhsilalanın və Valideynin şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək; 

2.1.9. Təhsilalanı fiziki və psixoloji təhdidlərin bütün formalarından qorumaq; 

2.1.10. Təhsilalanın təlim-tərbiyəsi məsələləri ilə bağlı Valideynlə əməkdaşlıq etmək; 

2.1.11. Valideyn və Təhsilalan müqavilə öhdəliklərinə, nizam-intizam qaydalarının tələblərinə müvafiq 

xəbərdarlıqlardan sonra tam və ya qismən əməl etmədikdə Təhsilalanın liseydən xaric edilməsi haqqında  məsələ 

qaldırmaq və xaric etmək. 

2.2. Valideynin hüquq və öhdəlikləri: 

2.2.1. Hədəf Liseyində təhsilin və tədrisin təşkili prosesini, Təhsilalanın performansı, təhsilə marağı və davranışı 

haqqında məlumat almaq; 

2.2.2. Hədəf Liseyində təhsil və tədrisin milli Təhsil standartlarına uyğun təşkil edilməsini tələb etmək; 

2.2.3. Təhsilalana  təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraitinin yaradılmasını tələb etmək; 

2.2.4. Təhsilalanı humanistlik, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, əməksevərlik, öz dilinə, ədəbiyyatına və tarixinə, 

milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək və “Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq təşkil olunan dərslərdə uşaqlarının iştirakını təmin etmək; 

2.2.5. Bu müqavilə ilə müəyyən olunmuş təhsil haqqını müqavilədə qeyd olunmuş müddətdən gec olmayaraq tam 

həcmdə ödəmək; 

2.2.6. Valideyn iclaslarında və Hədəf  Liseyinin təşkil etdiyi seminarlarda iştirak etmək; 

2.2.7. Hədəf Liseyinin  müəllim və personalının şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; 

2.2.8. Hədəf Liseyinin Nizamnaməsinə, daxili intizam və davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək; 



2.2.9. Hədəf Liseyinin əmlakı Təhsilalanın təqsiri üzündən zərər görərsə və yararsız hala düşərsə Hədəf Liseyinə 

dəymiş zərəri ödəmək; 

2.2.10. Təhsilalanın “Hədəf Liseyi” MMC tərəfindən müəyyən edilmiş vahid məktəbli geyimində (5-11-ci sinif 

şagirdləri) gəlməsini təmin etmək; 

2.2.11. Təhsilalanı Hədəf Liseyi tərəfindən təşkil olunan liseydən xaric (düşərgə, ekskursiya və s.) tədbirlərində 

iştirakını təmin etmək; 

2.2.12. Təhsilalan Hədəf Liseyinə gələrkən sanitariya-gigiyena tələblərinə riayət etmək (Təhsilalanın dırnaqlarının 

tutulması, saçlarının təmiz və səliqəli olması, üst paltarlarının təmiz olması və s.) 

2.2.13. Təhsilalanın sağlamlığı və keçirdiyi xəstəliklər haqqında düzgün məlumat vermək; 

2.2.14. Hədəf Liseyi  tərəfindən tələb olunan müvafiq sənəd və arayışları məlumat verildiyi gündən etibarən 5 (beş) 

iş günü müddətində təqdim etmək; 

2.2.15. Hədəf Liseyi tərəfindən valideynlər üçün nəzərdə tutulan məlumatlarla tanış olmaq, o cümlədən Hədəf 

Liseyinin təqdim etdiyi elektron poçt ünvanını - e-maili mütəmadi olaraq yoxlamaq. Əgər Valideynin əlaqə 

nömrəsi, e-poçtu və digər  kontaktları dəyişərsə, bu barədə Hədəf Liseyinə dərhal məlumat vermək; 

2.2.16. Bu müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və mümkünsüz edən hallar haqqında Hədəf 

Liseyinə 5 (beş) təqvim günü müddətində məlumat vermək. 

 

3. Təhsil haqqı ödənişinin həyata keçirilməsi qaydası 

3.1. Təhsil haqqı 

3.1.1. Hədəf Liseyinin ümumi İbtidai (Bağça, Məktəbəqədər, Orta, Tam orta)  təhsil pilləsi Azərbaycan bölməsi 

üzrə bir illik təhsil haqqı   _____________AZN (__________ manat)  təşkil edir.  

3.1.2. Təhsil haqqı ödənişinə illik təhsil haqqı, qidalanma, klub və dərnək (ödənişli dərnəklər istisna olmaqla) 

fəaliyyətləri, məktəbli forması (bir dəst), dövlət tərəfindən təmin edilən dərsliklər, Hədəf Liseyinin nəşrləri, 

dərsdən kənar məşğələlər və STEM mərkəzlərində istifadə edilən laboratoriya materialları daxildir. 

3.1.3. Təhsil haqqının ödənişi əvvəlcədən tam və ya Əlavə № 1-də nəzərdə tutulmuş ödəniş cədvəlinə uyğun olaraq 

tədris ili dövründə üç hissədə ödənilə bilər. 

3.1.4. İstənilən təhsil pilləsi üzrə ilkin depozit ödənişi ümumi təhsil haqqının 30%-ni təşkil edir. Depozit Təhsilalan 

liseyə qəbul edildikdən sonra 3 (üç) iş günü ərzində ödənilir və Təhsilalan üçün yer saxlanılır. Depozit məbləği 

əvvəlcədən təhsilin təşkilinə sərf edildiyi üçün Təhsilalan liseyə qəbul olunduqdan sonra gəlməkdən imtina edərsə, 

ilkin olaraq ödənilmiş depozit geri qaytarılmır; 

3.1.5. Ödəniş 3 hissədə həyata keçirilərsə, 30% depozit məbləği Təhsilalan Hədəf Liseyinə qəbul edildikdən sonra 

3 iş günü ərzində, yerdə qalan məbləğin 40%-i avqustun 25-dək, 30%-i isə 2020-ci il dekabr ayının 25-dək 

ödənməlidir. 

3.1.7. Təhsil haqqının ödənişi valideynə təqdim edilmiş hesab fakturaya əsasən həyata keçirilir. 

3.2. Təhsilalanın Hədəf Liseyindən vaxtından əvvəl çıxması ilə bağlı ödənişin geri qaytarılmasına dair 

şərtlər:  

3.2.1. Təhsilalan 31 avqust tarixində və ya ondan əvvəl liseydən çıxarsa, depozit istisna olmaqla yerdə qalan ödəniş 

geri qaytarılır.   

3.2.2. Təhsilalan 15 sentyabr tarixindən sonra liseydən çıxarsa, I ödəniş məbləği geri qaytarılmır. Təhsil haqqı 

tam ödənilibsə, tam ödənişin depozit və I ödəniş məbləği geri qaytarılmır.  

3.3. Hədəf Liseyinə gec qəbul olunma üzrə şərtlər: 

3.3.1. Təhsilalan Hədəf Liseyinə dərslər başlayandan sonra, I yarımil ərzində qəbul edilərsə, depozit və 40%-lik 

ödəniş dərhal qəbul zamanı ödənilir, ödənişin yerdə qalan hissəsi 2020-ci il dekabrın 25-dək ödənilir. 

3.3.2. Təhsilalan Liseyə II yarımildə qəbul edilərsə, ümümi təhsil pilləsi üzrə təhsil haqqının 50%-i tam ödənilir.   

3.3.3. Təhsilalan davranışı səbəbindən liseydən çıxarılarsa, bu zaman ödənilən təhsil haqqı geri qaytarılmır.  

3.3.4. Təhsilin haqqı Təhsilalanın təqvim ayı ərzində neçə gün üzrlü və ya üzrsüz səbəbdən dərsə gəlib-

gəlməməsindən asılı olmayaraq, eləcə də dərs ili ərzində tətil, istirahət, bayram və s. iş günü hesab edilməyən 

günlərin sayından asılı olmayaraq, tam şəkildə ödənilir. 

3.3.5. Təhsil haqqı bu müqavilənin şərtlərinə uyğun vaxtda və həcmdə ödənilməzsə, Valideyn ödəmə gününə görə 

0,2% məbləğində dəbbə pulu ödəyir.  

3.3.6. Təhsilalan və ya Valideyn tərəfindən yerinə yetirilməmiş öhdəlik olarsa, öhdəlik yerinə yetirildikdən sonra 

Təhsilalanın sənədləri Valideynə təqdim edilir. 

3.3.7. Ölkənin pul-tədavül sistemində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar təhsil xidmətinə təsir göstərəcək 

qiymətlərin dəyişməsi, təhsillə əlaqədar olan vergi ödəmələri dərəcələrinin, ölkədə inflyasiya səviyyəsinin artması 

ilə əlaqədar olaraq təhsil haqqının məbləği dəyişə bilər. 



O cümlədən, əgər ölkədə 1 ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 2 manatdan yuxarı olarsa, Hədəf Liseyi təhsil haqqını 

artıra bilər. Yaranmış zərurətlə əlaqədar olaraq “Hədəf Liseyi” MMC təhsil haqqını mövcud vəziyyətə 

uyğunlaşdırmaq və bu haqda Valideynə məlumat verməyi öz öhdəsinə götürür. 

 

3.4. Qidalanma 

3.4.1. Hədəf Liseyi İbtidai  siniflərdə təhsil alan şagirdləri təmizlik və gigiyenik normalara diqqət edərək ekoloji 

təmiz məhsullardan hazırlanmış, qida rasionu diqqətlə balanslaşdırılmış qəlyanaltı və naharla təmin etməyi 

öhdəsinə götürür.  

 

4.Fors-major 

4.1. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsirinə tərəflərin nəzarət edə bilmədikləri, onların səhvi və ya laqeydliyi nəticəsində 

baş verməyən, qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan hadisələr aid edilir. Bunlara müharibələr və ya 

inqilablar, daşqınlar, epidemiyalar, epizootiyalar, karantinlər, embarqolar, müvafiq qanunvericilik qərarları və digər 

hallar aiddir. 

4.2. Qarşısıalınmaz hallarda istinad edən tərəf: 

4.2.1. Qeyd olunan halların yarandığı vaxtdan 10 (on) təqvim günü müddətində digər tərəfi məsələ ilə yazılı şəkildə 

xəbərdar edir və onun tələbinə əsasən səlahiyyəti dövlət orqanı tərəfindən hadisəni təsdiq edən rəsmi sənədi ona 

təqdim edir. Məlumatda baş vermiş hadisənin xarakteri təsvir edilməli və mümkün olduqda, hadisənin tərəflərin bu 

Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi əks etdirilməlidir; 

4.2.2. Həmin hallar aradan qaldırıldıqda, dərhal bu barədə digər tərəfi yazılı surətdə məlumatlandırlmalıdır. Bu 

zaman Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddəti qeyd olunmalıdır. Məlumatın göndərilmədiyi və ya 

vaxtında göndərilmədiyi təqdirdə, məlumatı təqdim etməyən və ya vaxtında təqdim etməyən tərəf müvafiq xərcləri 

ödəməlidir. 

4.2.3. Qarşısıalınmaz hallar 2 (iki) aydan çox davam edərsə, istənilən tərəf bu Müqaviləni məhkəməyə müraciət 

etmədən, digər tərəfi bu Müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq məlumatlandıraraq poza bilər. 

 

5. Müqavilənin ləğv edilməsi qaydası 

Tərəflərdən biri üzərinə düşən öhdəlikləri tam və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə digər tərəf Müqaviləni 

aşağıdakı formada birtərəfli qaydada ləğv edə bilər: 

5.1. Valideyn Hədəf Liseyinə yazılı xəbərdarlıq etməklə müqaviləyə xitam verə bilər.  

5.2. Hədəf Liseyi Təhsilalanı aşağıdakı hallarda xaric edə və Müqaviləyə xitam verə bilər: 

5.2.1.Valideynin ərizəsinə əsasən; 

5.2.2. Təhsilalan tərəfindən Hədəf Liseyinin daxili nizam-intizam qaydaları sistematik şəkildə pozulduqda; 

5.2.3. Təhsilalan üzrsüz səbəbə görə 140 (yüz qırx) dərs saatından çox dərs buraxdıqda; 

5.2.4.  Valideyn tərəfindən müqavilədə nəzərdə tutulan müddətədək təhsil haqqı ödənilmədikdə; 

5.2.5. Tibbi göstərişlərə əsasən; 

5.2.6. Valideyn tərəfindən bu Müqavilənin şərtləri yerinə yetirilmədikdə. 

 

6. Müqavilənin müddəti 

Bu müqavilə Tərəflərin imzaladıqları gündən qüvvəyə minir. Müqavilə müvafiq təhsil pilləsinin sonuna qədər 

qüvvədədir. 

7. Mübahisəli məsələlərin həlli 

7.1. Tərəflər Müqavilə üzrə yaranmış mübahisəli məsələləri danışıqlar və qarşılıqlı güzəştlər yolu ilə həll 

etməlidirlər. 

7.2. Mübahisəli məsələlərin həlli danışıqlar yolu ilə mümkün olmadıqda, bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının 

mövcud qanunvericiliyinə əsəsən məhkəmə qaydasında həll edilməlidir. 

 

8. Tərəflərin məsuliyyəti 

Tərəflər bu müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə və ya lazımi səviyyədə yerinə yetirmədikdə, onlar 

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 

 

9. Müqaviləyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi 

Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında bu Müqaviləyə protokollarla rəsmiləşdirilən müvafiq əlavələr və dəyişikliklər 

edə bilərlər.Həmin əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab olunur. 

10. Digər şərtlər 

Bu Müqavilə Azərbaycan dilində eyni hüquqi qüvvəyə sahib iki nüsxədə tərtib olunmuşdur və bir nüsxəsi 

Valideynə verilir, digər nüsxəsi isə “Hədəf Liseyi” MMC-də saxlanılır.

 



 

 

 

 

 

 

TƏRƏFLƏR

                                          

“Hədəf Liseyi” MMC 

Ünvan: Bakı şəh. Tbilisi pr. 72. 

Ünvan: Abşeron ray., Masazır qəs., “Bağçalı 

evlər” yaşayış kompleksi. 

Tel: *2018  Mob: (050/070)- 272-20-18 

E-mail: info@hedefliseyi.edu.az 

VÖEN: 2004732671 

H/h:AZ17BBTB40060944085352000016 

Bank: “BTB” ASC-nin “Həzi Aslanov” filialı 
 

Direktor: Ş.K.Sadıqov 

İmza:___________________________ 

M.Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhsilalan 

A.S.A______________________________ 

Mob 1 ________________ 

Mob 2 ________________ 

 

 (Valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin 

seriya və -si) 

AZE:  

 

 

Müqaviləni oxudum şərtlərlə razıyam: 

Valideyn:_________________________ 

 İmza: __________________________ 
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