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Objet : organisation des clubs après l’école 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous le tableau d’organisation des clubs après l’école. Si vous êtes intéressés par une ou 
plusieurs activités, vous pouvez venir au premier cours du club avec votre enfant pour effectuer l’inscription auprès 
de l’intervenant. C’est lui qui vous indiquera le matériel ou l’équipement à fournir si nécessaire. C’est lui également 
qui fixe les jours d’intervention. Il vous transmettra   ses coordonnées email, téléphone mobile pour les contacts. 
L’école ne gère pas l’aspect financier, la discipline pendant les cours, la sécurité des enfants pendant le club, ni les 
contenus des cours proposés par les intervenants, ni la remise des enfants après l’activité.  
En revanche, nous mettons à disposition les salles pour permettre les ateliers pendant les heures d’accueil de 
l’établissement (15h-17h).  
Madame Firuza du service administratif peut vous aider uniquement pour la communication avec les intervenants. 
Vous pouvez la contacter au 050-274-37-12 ou par mail au rzayevafiruza@gmail.com (elle ne perçoit pas l’argent – 
il faut payer directement au professeur). 
Les parents qui le souhaitent peuvent proposer d’autres types de club et se charger de leur organisation. 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information 
Cordialement 
La scolarité 

Activité Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Prix Elèves 
concernés 

Real Aïkido 
Fariz ABDULLAYEV 

 15h15/16h15 
Sous-sol 

 15h15/16h15  
Sous -sol 

 50azn CP à 2nde  

Danses traditionnelles 
Alibanda Aliyev 

15h15/16h15 
Théâtre 

  15h15/16h15 
Théâtre 

 40azn CP à 2nde  

Echecs 
Orkhan ABDULOV 

15h15/16h15 
Salle 219 

   15h15/16h15 
Salle 219 

60azn CP-Collège 

Echecs     
Orkhan ABDULOV 

  15h15/16h15 
Salle 219 

  30azn MS-GS-CP 

Escrime 
Asef MELIKOV 

 15h00/16h30 
Gymnase 

  15h00/16h30 
Gymnase 

50azn CP à 5ème  

Basketball 
Sally Alkhoury 

15h15/16h15 
Gymnase 

  15h15/16h15 
Gymnase 

 60 
azn 

CP 

Anglais 
Tunzala DJAFAROVA 

Meeting on Tuesday at 15h15 on 19th of September room 211 

Arts plastiques 
Irada ABDULLAYEVA 

  15h15/16h15 
Salle 301 

 15h15/16h15 
Salle 301 

50azn GS à 5ème  

Etude dirigée 
Arzu GASSIMOVA ou 
Yegana MARDANOVA 

Tous les jours de 15h00 à 16h30. L’étude dirigée commence par une récréation 
de 15h à 15h30 où les enfants peuvent manger le goûter qu’ils apportent puis se 
poursuit en classe salle 204. Madame Arzu demande ensuite aux élèves de sortir 
leur agenda et programme avec eux le travail qu’elle fait répéter. Elle aide les 
élèves à la compréhension et s’assure que les leçons sont apprises. Elle ne fait 
pas les leçons à la place des élèves.  

5azn 
par 
étude 

CP à 5ème 
ainsi que les 
élèves dont 
les parents 
sont en 
retard le 
soir. 

 

 

             

 

 

 

mailto:rzayevafiruza@gmail.com


LFB -Lycée Français de BAKOU Nobel Prospekti 15 White City 1023  
Bakou – Azerbaïdjan tél : +994 12 404 1340 

 

Mövzu : Dərsdənkənar  məşğələlərin təşkili 

Hörmətli valideynlər, 

Dərsdənkənar məşğələlərin təşkili ilə bağlı məlumatı aşağıdakı cədvələ əsasən əldə edə bilərsiniz. Əgər övladınızın 
bu məşğələlərdə iştirak etməsini istəyirsinizsə, siz övladınız ilə birlikdə məşğələ müəlliminə yaxınlaşıb qeydiyyatdan 
keçərək ilk dərsdə iştirak edə bilərsiniz. Əgər lazım gələrsə, müəllim özü sizə avadanlıq və ya ləvazimatların təmin 
olunması barədə məlumat verəcək. Məşğələlərə yazılmaq üçün günü müəllim təyin edir. O, Sizə öz əlaqə nömrəsini, 
e-mailini verəcək.  
Məşğələlərə ödəniş, dərs zamanı nizam-intizam qaydalarına əməl olunması və şagirdlərin təhlükəsizliyi, məşğələlərə 
aid məsələlər və şagirdlərin təhvil verilməsi ilə bağlı Lisey məsuliyyət daşımır.  
Bunun əksinə olaraq, saat 15 :00-17:00 arası məşğələlərdə dərslərin keçirilməsi üçün otaqlar uşaqların istifadəsinə 
verilir.  
Liseyin inzibati işçisi Firuzə xanım Sizə yalnız  məşğələnin müəllimlərilə əlaqədə köməklik göstərə bilər. Onunla 050-
274-37-12 nömrəsi və ya rzayevafiruza@gmail.com  vasitəsilə əlaqə qura bilərsiniz. (Ödəniş Firuzə xanıma deyil  
birbaşa müəllimin özünə olunmalıdır) 
Əlavə məşğələlərin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı valideynlər təklif verə və ya təşkil edə bilərlər.  
Əlavə məlumat üçün bizə müracət edə bilərsiniz. 
Hörmətlə, 
BFL-in administrasiyası 
 

Məşğələlər Bazar ertəsi Çərşənbə 
axşamı 

Çərşənbə Cümə axşamı Cümə Ödəniş  Aidiyyatı 
olan sinif 

Real Aykido 
Fariz ABDULLAYEV 

 15h15/16h15 
Mənfi birinci 
mərtəbə 

 15h15/16h15  
Mənfi birinci 
mərtəbə 

 50azn CP-10-cu 
sinifədək  

Milli rəqs 
Əlibəndə Əliyev 

15h15/16h15 
Akt zalı 

  15h15/16h15 
Akt zalı 

 40azn CP-10-cu 
sinifədək 

Şahmat 1 
Orxan ABDULOV 

15h15/16h15 
219-cu otaq 

   15h15/16h15 
219-cu otaq 

60azn CP-
Kollecədək 

Şahmat 2      
Orxan ABDULOV 

  15h15/16h15 
219-cu otaq 

  30azn MS-GS-CP 

Qılıncoynatma 
Asəf MƏLIKOV 

 15h00/16h30 
İdman zalı 

  15h00/16h30 
İdman zalı 

50azn CP-7-ci 
sinfədək  

Basketbol 
Sali Alkuri 

15h15/16h15 
İdman zalı 

  15h15/16h15 
İdman zalı 

   

İngilis dili 
Tunzalə CƏFƏROVA 
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Rəsm 
İradə ABDULLAYEVA 

  15h15/16h15 
301-ci otaq 

 15h15/16h15 
 301-ci otaq 

50azn GS-7-ci 
sinfədək 

Ev tapşırıqlarının 
hazırlanması 
Arzu QASIMOVA və ya 
Yeganə MƏRDANOVA 

Hər gün saat 15:00-dan 16:30-a dək. 15:00-dan 16 :30-dək şagirdlər tənəffüs 
meydançasında olurlar. Bu müddət ərzində onlar özləri ilə gətirdikləri ərzaqdan 
istifadə edə bilərlər. Daha sonra isə 204-cü sinifə qalxaraq dərsə başlayırlar. 
Şagirdlər dəftərlərini çıxararaq Arzu xanımla ev tapşırıqlarını edirlər. Bu 
tapşırıqlar müəllimə tərəfindən deyil, onun  köməyi ilə  şagird tərəfindən yerinə 
yetirilir və müəllimə şagirdlərə dərslərinin tam mənimsənilməsində yardımçı 
olur. 

1 dərs- 
5azn  

CP-7-ci 
sinifədək və 
valideyni 
gecikən 
şagirdlər 
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