Bakı Fransız Liseyi –BFL
Nobel Prospekti 15
1023 Bakı– Azərbaycan
Tel : +994- 12-404-1340

Daxili
Təlimat
Məktəb şurasının 22 noyabr 2017-ci il tarixli iclası zamanı yekdilliklə təsdiq olunmuşdur.

2017 / 2018-ci tədris ili

Məktəb həyatı məktəb şurası tərəfindən təsdiq edilmiş və onun pedaqoji heyəti tərəfindən
hazırlanmış daxili təlimata əsasən tənzimlənir.Təlimat məktəbin tərəfdaşı olan Fransa
Dünyəvi Missiyası və Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilə razılaşdırılır.
Bu təlimat məktəb icmasının üzvlərinə ünvanlanır və bütün hallarda tətbiq olunmalıdır.
Məktəbə qeydiyyatdan keçən hər bir şagird daxili təlimatı qəbul etməklə ona riayət etmək
öhdəliyini öz üzərinə götürür.
Daxili təlimatda öz əksini tapan hər hansı bir qayda pozuntusu müvafiq intizam tədbirinin
tətbiqinə gətirib çıxara bilər.

TƏHSİL PİLLƏLƏRİ
Bakı Fransız Liseyi aşağıdakılardan ibarətdir:
- Bağça: TPS-PS-MS-GS (ən kiçik, kiçik,orta, böyük qruplar, homoloqasiya almışdır)
- İbtidai məktəb : CP- CE1 – CE2 – CM1- CM2 (homoloqasiya almışdır)
- Orta məktəb : 6-cı sinif homoloqasiya almışdır, 7-ci sinif birbaşa təhsil
- Orta məktəb : 8/9/10-cu siniflərdə tədris Məsafəli Milli Təhsil Mərkəzi(CNED) tərəfindən
həyata keçirilir.

Ünvan: Bakı Fransız Liseyi – BFL
Nobel Prospekti 15
1023 Bakı – Azərbaycan
Tel : +994- 12-404-1340

- 1 – İbtidai məktəb
-

Ümumi qaydalar :

Tədris Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin proqramları əsasında fransız dilində aparılır.
Liseydə fransız təhsil sisteminə uyğun olaraq ibtidai məktəb bağçanın PS qrupundan CM2
sinfinə qədər olan şagirdləri qəbul edir, mümkün olan təqdirdə isə TPS qrupunun uşaqları
qəbul olunur. Bağça bölməsinə uşaq bezindən istifadə etməyən uşaqlar qeydiyyatdan keçə
bilərlər.

İbtidai təhsilin təşkili:
Məcburi dərslər:
- Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı və cümə günləri saat
08:30-dan 11:30-dək və 12:50-dən 15:00-dək;
Şagidlər səhər saat 08:00 və 08:30-dan başlayaraq saat 15:00-da dərslər qurtaranadək
nəzarət altındadırlar. Valideynlər övladlarının dərsə vaxtında gəlmələri və günortadan sonra
vaxtında getmələri üçün müvafiq tədbirləri görməlidirlər;
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Dərslərə mane olmamaq və sinif yoldaşlarından geri qalmamaq üçün 08:30-dan
sonra gələn şagirdlər məktəbə buraxılmır (bağça da daxil olmaqla). Saat 08:30dan sonra şagirdlərin məktəbə daxil olmasına məhdudiyyət qoyulur.


Bağçanın dərsdənkənar fəaliyyəti saat 15:00-dan 19:00-dək davam edir.
Saat 16:30-da şam yeməyi verilir. Valideynlər övladlarını səhər bağçaya
gətirdikləri zaman axşam hansı saatda götürəcəkləri barədə müəllim,
yaxud assistenti məlumatlandırmalıdırlar. Şagirdlər valideynlərə axşam
dərsdənkənar fəaliyyətə və şam yeməyinə mane olmamaq üçün hər 30
dəqiqədən bir təhvil verilir. Saat 18:00-dan başalayaraq, valideynlər
övladlarını birbaşa sinif otağından təhvil ala bilərlər.

- dərslərin təşkili:
İbtidai sinfin bütün şagirdləri birbaşa təhsil alırlar.
Siniflərin idarə olunması Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin aparıcı müəllimləri
tərəfindən həyata keçirilir.
Bütün şagirdlərə həftədə bir saat yarım və ya iki saat ingilis dili tədris olunur.
Azərbaycanlı şagirdlərə həftədə iki saat Azərbaycan dili tədris olunur.

- Sinifdən sinfə keçmə :
İbtidai məktəb Fransa Respublikasının təhsil haqqında 1975-ci il qanununun xaricdə
tətbiqi ilə bağlı 09.09.1993-cü il tarixli, 93 1084 saylı qərarına əsasən idarə olunur.
Sinifdən sinfə keçirilmə qaydaları Müəllimlər şurası və məktəbin direktoru tərəfindən
müzakirə edilir.

- 2 – Orta məktəb
- Ümümi qaydalar
2017-2018 ci tədris ili üçün orta məktəb VI-X sinif şagirdlərini qəbul edir.
Tədris ilinin əvvəlində hər hansı bir sinifdə şagird olmadığı və müəllimlərin dərs
cədvəlinin uyğun gəlmədiyi təqdirdə tədris ili ərzində həmin sinfin fəaliyyət
göstərməsi mümkün olmayacaq.
Yuxarı sinfin dərsləri hər gün saat :
- 08:30-dan 12:25-dək və 13:20-dən 15:00-dək bəzən isə azərbaycan fənləri olan
şagirdlər üçün isə 16:45-dək davam edir.
- IX sinif və lisey şagirdlərinin Şəhadətnamə və Attestat almaq üçün hazırlıq
tapşırıqları saat 15:00-dan 17:00-dək davam edə bilər. Bu tapşırıqların yerinə
yetirilməsində şagirdlərin iştirakı vacibdir. Hər rübün əvvəlində bu tapşırıqların tarixi
bildirilir.

- Dərslərin təşkili
Yuxarı sinfin proqram və cədvəli Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin təlimatlarına əsasən
müəyyən olunur.

Yuxarı sinfin təhsil sistemi 8-ci sinifdən başlayaraq Məsafəli Milli Təhsil
Mərkəzi(CNED) tərəfindən təsdiq edilmişdir. 6-cı sinif homoloqasiya almışdır. Digər
siniflər üçün isə homoloqasiya alınması gözlənilir.
Məktəbin fransız və fransızdilli müəllimləri öz fənlərini birbaşa, yaxud CNED
sisteminə uyğun şəkildə həmin mərkəz tərəfindən təqdim olunan pedaqoji
vasitələrlə tədris edirlər. Onlara aid olmayan fənlərə gəldikdə isə, CNED tərəfindən
təqdim olunmuş dərslərin ciddi şəkildə keçirilməsində repetitor müəllim vəzifəsini
yerinə yetirirlər.

Keçirilən fənlərə əsasən dərslər fransız, fransızdilli, ingilisdilli və azərbaycanlı müəllimlər
tərəfindən həyata keçirilir.
İngilis dili bütün siniflərdə birinci xarici dil olaraq tədris olunur.
VII sinifdən başlayaraq ikinci xarici dil kimi rus dili tədris olunur.
Şagird CNED-in « kart » sisteminə uyğun digər könüllü dərslərdə də iştirak edə bilər. Məktəb
həmin dərslərin təkrarını təmin etmir və bu dərslərin ödənişi valideynlər tərəfindən olunur.
Dil ilə bağlı olmayan fənlər-musiqi, riyaziyyat, idman, texnologiya da şagirdlərin dərs
cədvəlində qeyd olunmuşdur.

- Sinifdən sinfə keçmə
Orta məktəbdə VIII sinifdən X sinifədək şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi CNED
tərəfindən həyata keçirilir.
VI-VII sinifdə isə şagirdlərin sinifdən sinifə keçməsi Sinif şurası tərəfindən həyata keçirilir.

MƏKTƏBİN FƏALİYYƏTİ

Bakı Fransız Liseyi özəl təhsil müəssisəsidir.
Lisey, davamlı təhsilin tanınmasını təmin edən 1901-ci il Fransa qanununa əsasən fəaliyyət
göstərən Fransa Dünyəvi Missiyası ilə əməkdaşlıq edir. Bu cəmiyyət məktəbi yüksək səviyyəli
fransızdilli işçi heyəti, inzibati və pedaqoji xidmətlərlə təmin edir.
Məktəbin pedaqoji fəaliyyəti məktəbin direktoru tərəfindən həyata keçirilir. O, İdarəetmə
Komitəsinə hesabat verir. İdarəetmə Komitəsi 4 nümayəndədən ibarətdir:
-

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi (SOCAR).
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi
Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəsi
Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət üzrə müşaviri

Məktəbin direktoru İdarəetmə komitəsi tərəfindən müəyyən olunmuş yüksək ixtisaslı
nümayəndədir. O, Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin inspektoru və Fransanın Azərbaycandakı
Səfirliyinin Mədəniyyət üzrə müşaviri ilə əlaqə saxlayır.
Müəllimlər Fransa Milli Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş metod, proqram və dərs
cədvəlləri əsasında məktəb direktorunun pedaqoji rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərirlər.
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ŞAGİRDLƏRİN QƏBULU

Bütün valideynlər övladlarını BFL-ə qeydiyyatdan keçirə bilərlər.
Valideynlər qeydiyyat formasını doldurmalı və məktəb tərəfindən müəyyən olunmuş
vaxt ərzində lazımi sənədləri təqdim etməlidirlər.
Verilən qərardan asılı olaraq, qeydiyyatı təsdiq etmək üçün birinci ayın, yaxud birinci rübün
qeydiyyat və təhsil haqqları ödənilməlidir. Ödənişi təsdiq edən sənəd (ödəniş qəbzi)
məktəbə təqdim olunmalıdır və ödəniş müqavilədə nəzərdə tutulmuş vaxtdan gec həyata
keçirilərsə, şagird məktəbə buraxılmaya bilər.
Şagirdin Liseydən çıxma tarixindən asılı olmayaraq, bütöv ay ödənilməlidir.
Fransız şagirdlərinin valideynləri çıxarış haqqında arayış, sinifdən-sinfə keçmə haqqında
rəy və keçmiş məktəbdən şəxsi işi təqdim etməlidirlər.
Digər valideynlər üçün:
Bağçaya uşaq fransız dili testi keçmədən də qəbul edilir.
CP-CE1 sinfində, fransızdilli olmayan şagirdlərin sayı məhduddur.
CE2-CM1-CM2 və yuxarı siniflərdə, qeydiyyatdan keçmədən öncə dil və digər testlər tətbiq
olunur.
Liseyə inteqrasiya etmək üçün yaxşı fransız dili səviyyəsinin olması tövsiyə olunur.
Liseydə gücləndirilmiş fransız dili dərsləri keçirilir, lakin bu qeyri-fransızdilli şagirdlərin uğurlu
inteqrasiyasını təmin etmək üçün kifayət deyil.

İbtidai sinifdən başlayaraq fransızdilli şagirdlərə üstünlük verilir.

ŞAGİRDLƏRİN SAĞLAMLIĞI
VƏ GİGİYENASI

Fransız təhsil sistemində, məktəbin sağlamlıq xidmətlərinə profilaktik tədbirlər, müayinə,
sağlamlıq təlimləri və məktəb mühitində gigiyena qaydalarının yoxlanılması daxildir.
Peyvənd haqqında arayış olmalıdır
Valideynlər övladlarının hər hansı bir sağlamlıq problemi barədə müəllimlərə məlumat
verməlidirlər (tibbi məxfiliyi pozmadan).
Yoluxucu xəstəliklər olduqda isə direktor məktəb heyətinə aid profilaktik tədbirlər görülməsi
ilə bağlı valideynləri məlumatlandırır.
Bədbəxt hadisə zamanı, valideynlərə xəbər verilməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə olunur.
Bu məqsədlə, valideynlər telefon, yaxud e-maildə hər hansı bir dəyişiklik olarsa xəbər
verməlidirlər.

Valideyn gələnə qədər şagird məktəb heyətlərindən birinin nəzarəti altında olur.
Bağçada uşaqlar BFL-in həkiminin nəzarətindən keçdikdən sonra qəbul olunur. Şagirdin
vəziyyəti qənaətbəxş deyilsə, valideyni ilə birlikdə evə göndərilir.
Qeyd: Məktəb mümkün olan təqdirdə üzgüçülük seansları təşkil edir. Bu seanslarda iştirak
etmək məcburidir. Bəzən valideynlər övladları dərsə gəlsə də belə, xəstə olduğu üçün
üzgüçülük seanslarında iştirak edə bilməyəcəyini bildirirlər. Liseyin qaydalarına uyğun olaraq
dərsdə iştirak edə bilən şagird üzgüçük dərslərində də iştirak edə bilər. Əks təqdirdə, əgər
şagird xəstədirsə, o evdə qalmalıdır və tibbi arayış təqdim etməlidir.

VALİDEYNLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT

İbtidai sinifdə şagirdin nəticələrinin qeyd olunduğu qiymət kitabçası (C Prim) valideynlərə
nəzərdən keçirmələri üçün ildə üç dəfə təqdim olunur.
Yuxarı sinifdə isə, şagirdlərə rüblük qiymət cədvəli təqdim olunur (VIII sinifdən başlayaraq
CNED və məktəbin təqdim etdiyi əlavə qiymət cədvəli- GEPİ). C N E D yuxarı sinif şagirdlərinə
yarımillik qiymət cədvəli təqdim edir. Şagirdlərin məktəb-müəllim-valideynlər arasında əlaqə
yaratma imkanı verən qeyd dəftərləri də mövcuddur.

- Müəllimlərlə punktual görüş
Müəllimlər valideynləri dərsdən sonra öncədən təyin olunmuş görüşə əsasən qəbul edirlər.
Direktor valideynləri öncədən təyin olunmuş görüşə əsasən qəbul edir.
Heç bir halda valideynlərin dərs zamanı sinfə daxil olma icazəsi yoxdur.

- Valideyn iclası
Əgər lazım gələrsə, tədris ili ərzində və ya əvvəlində məlumat xarakterli valideyn iclası təşkil
oluna bilər. Bu iclaslar ümumi maraq doğuran mövzuları əhatə edə bilər.
Fərdi valideyn-məllim iclası bütün siniflər üçün rübün sonunda təşkil olunur.
Direktor bu iclaslar barəsində İdarəetmə Komitəsinə hesabat verir.

İlin əvvəlində, direktor Valideyn nümayəndələrinin seçkisini təşkil edir.
Bu seçkinin şərtləri valideynlərə yazılı şəkildə bildirilir.
Bu seçkidə sinif üzrə bir nümayəndə və bir əvəzedici seçilir.
Valideyn nümayəndələri ibtidai sinif müəllimləri və yuxarı sinfin aparıcı müəllimləri ilə rüb
ərzində bir dəfə görüşürlər.
Bu iki ayrı-ayrı iclaslar direktorun rəhbərliyi altında keçirilir.
Valideyn nümayəndələri tərəfindən tərtib olunmuş hesabatın bir nüsxəsi direktora təqdim
edilir.
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DƏRSLİKLƏR
DƏRS LƏVAZİMATLARI

Dərsliklərin və dərs ləvazimatlarının alınması məktəb tərəfindən təşkil olunur. Onların hesabfakturası valideynlərə təqdim olunur. Valideynlər övladlarını Azərbaycanda olan dərs
ləvazimatları ilə təmin edirlər. Şagirdlər dərs ləvazimatlarını səliqəli saxlamalıdırlar.
İl ərzində qeydiyyatdan keçdiyi halda, şagirdin öz dərs ləvazimatları ilə birlikdə məktəbə
gəlməsi üçün valideynlər lazımi tədbirləri görməlidirlər. Əgər məktəbdə həmin dərs ləvazimatı
varsa, o məktəb tərəfindən təmin edilir və daha sonra hesab-fakturası təqdim olunur.
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MƏKTƏB YEMƏKXANASI

Məktəbdə şagirdlər üçün yeməkxana xidməti də mövcuddur.
Əgər şagird günorta dərsarası çıxıb gedirsə, məktəbə mütləq xəbər verilməlidir.
Şagirdlər növbətçi heyətin nəzarəti altında yeməkxanaya gedirlər.
Günorta dərsarası fasilə zamanı, yeməkdən əvvəl və sonra tənəffüsdə nəzarət növbətçi
müəllim köməkçiləri tərəfindən həyata keçirilir.
Heç bir halda şagirdlərə sinifdə yeməyə və içməyə icazə verilmir.
Günorta dərsarası fasilə zamanı, yuxarı sinif şagirdləri sinfə yalnız dərslə məşğul olmaq üçün
və sinif rəhbərinin icazəsi ilə daxil ola bilərlər.
Qeyd : Qəhvə aparatı işçi heyəti və valideynlər üçündür. Dərs zamanı şagirdlərə bu aparatdan
istifadə etmək olmaz

SIĞORTA

Bakı Fransız Liseyində mülki məsuliyyətin sığortası və fərdi qəza sığortası icbaridir (diqqət :
bəzi sığortalar təqvim ilinə digərləri isə tədris ilinə görə müəyyən olunur).

Sığorta müqaviləsinə təkcə şagird tərəfindən vurulmuş ziyan (bu, mülki məsuliyyətli sığorta
adlı ən çox rast gəlinən müqaviləyə aiddir) deyil, şagirdə dəymiş zərərin ödənilməsi də
daxildir («Fərdi qəza» sığortası). AON, CGEA Expat Care, INDIGO isə beynəlxalq sığorta
şirkətləridir .
Valideynlər sığorta şəhadətnaməsinin
administrasiyasına təqdim etməlidirlər.
(Fərdi qəza və Mülki məsuliyyətin sığortası)

bir

nüsxəsini

müəllimə

Şagird bu sənədləri təqdim etdikdən sonra Liseyə qeydiyyatdan keçə bilər.

və

ya

məktəb

TƏHLÜKƏSİZLİK

Təhlükəsizlik baxımından, şagirdlərə məktəbdə olduqları müddət ərzində özləri ilə
qayçı,bıçaq,pərgar kimi əşyalar gəzdirmək qadağandır. Balaca uşaqlara (bağça və CP) döş
nişanları və muncuq gəzdirmək qadağandır.
«Kəsici alətlər»in istifadəsi qəti qadağandır.
Hər hansı bir hadisə və ya qəza halları baş verərsə, nəzarətçi müəllimlərə dərhal xəbər
verilməlidir.
Təhlükəsizlik səbəbindən, valideynlərdən xahiş olunur ki, hər hansı bir gecikmə halları
olduqda (yuxarı sinif şagirdlərinə də aid edilir) və şagird dərsə gəlmədiyi halda dərhal Liseyə
xəbər verilsin. Belə hallar şagirdin gəlmədiyi gün, saat 10-dan gec olmayaraq telefon, yaxud email vasitəsi ilə Liseyə bildirilməlidir.
Təhlükəsizlik səbəbindən, Liseyin heç bir şagirdinə günorta fasiləsi (lazım gələrsə) istisna
olmaqla, dərs zamanı Liseydən çölə çıxma icazəsi verilmir.
Tənəffüs və nahar fasiləsi zamanı şagirdlər mütləq sinifdən çıxmalıdırlar.Yalnız yuxarı sinif
şagirdləri dərslə məşğul olmaq məqsədilə sinfin baş müəlliminin icazəsi ilə sinfə daxil ola
bilərlər.
Heç bir halda müəllimlər, resept olsa da belə şagirdlərə dərman verməməlidirlər.
Əgər lazım gələrsə, valideynlər sinif müəllimi ilə razılaşdıqdan sonra özləri məktəbə gələrək
dərmanı verə bilərlər.
Məktəb maksimal təhlükəsizliyi təmin etmək üçün valideynlərlə olan fəal əməkdaşlığa
arxalanır.
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DAVAMİYYƏT

Şagird müntəzəm olaraq məktəbə gəlməlidir.
Bütün dərslər məcburidir.
Şagird gecikərsə və ya dərsə gəlməzsə, valideyn mümkün qədər tez bir zamanda (saat 08:30-a
dək) +994 12 4041340 nömrəsinə zəng edərək yaxud lyceefrancaisbakou@gmail.com e mail
adresi vasitəsi ilə məktəbə xəbər verməlidirlər. Saat 09:00-dan sonra, şagird ən azı yarım gün
üzrsüz olaraq dərs buraxmış sayılır.
Səbəbindən asılı olmayaraq hər növ davamiyyətsizlik, yazılı şəkildə, ibtidai sinifdə qeyd
dəftəri, yuxarı sinifdə Məktəbli kitabçası (Gündəlik) vasitəsilə və yaxud şagird məktəbə
gələrkən imzalı məktub göndərərək əsaslandırılmalıdır.
Əgər hər hansı bir şagird, dərs zamanı üzrlü səbəbdən Liseydən getməli olsa, onu yazılı
şəkildə, yalnız valideynlərinə və ya onların qanuni nümayəndələrinə etibar etmək olar. Bu hal
dərs bitdikdən sonra şagirdlərin Liseydən götürülməsinə də aiddir.
Davamiyyətsizlik 5 gündən artıq olarsa, tibbi arayış tələb olunacaq.
Şəxsi səbəblərə görə olan davamsızlıq üzrsüz hesab olunur. Üzrsüz qayıbların sayı 10-dan
artıq olarsa, valideynlərə övladlarının davamiyyətsizliyi ilə bağlı məktub göndərilərək
sinifdən-sinfə keçməməsi haqqında məlumat verilir.

MƏKTƏB TƏQVİMİ

Təqvim məktəbin direktoru tərəfindən İdarəetmə Komitəsinə təqdim edilir. Bura Azərbaycanın
milli bayram günləri və Fransanın məktəb təqvimində olan tətillər aiddir. O, Fransa Milli Təhsil
Nazirliyinin Şərqi Avropa üzrə inspektorunun müzakirəsinə təqdim olunur və Fransanın
Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət üzrə müşaviri tərəfindən təsdiq olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, müəllimlər nəzərdə tutulan tətillərdən başqa şəxsi səbəblərə görə
davamsızlıq göstərən şagirdlərin əvvəlki və sonrakı dərslərinə görə məsuliyyət daşımır.
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DAVRANIŞ QAYDALARI

Məktəb həyatı şagirdlərin inkişafına və başqalarının azadlığına hörmət etməklə onların
sosial həyata inteqrasiya etmələrinə xidmət edir.
Saqqız çeynəmək qadağandır.
Mobil telefon gətirmək qadağandır. Ciddi problem olduqda, şagirdlər Liseyin
administrasiyasına müraciət edə bilərlər.
Zərərverici əşya və oyuncaqlar, zinət əşyaları gətirmək qadağandır.
Hər bir şagird lazımi dərs vəsaitlərinə malik olmalıdır. Həmin dərs vəsaitləri mütəmadi
olaraq yoxlanılmalıdır. Məktəb çantası da həmçinin valideyn tərəfindən hər gün
yoxlanılmalıdır.
Bütün hallarda hamı düzgün geyim və davranış qaydalarına əməl etməlidir.
Şagirdlərə cırıq paltar, qısa ətək, hündürdaban ayyaqabı ilə və boyalı saçlarla məktəbə gəlmək
olmaz. Bağçada, təhlükəsizlik baxımından, uşaqların dırnaqlarına lak çəkmək və uzun sırğalar,
zinət əşyaları, boyunbağı taxmaq olmaz.
Cədvəl üzrə təyin olunmuş günlərdə idman dərsinə uyğun geyim tərzi olmalıdır (idman
ayaqqabısı gətirmək vacibdir). İdman paltarı gətirməyən şagirdlərə xəbərdarlıq ediləcək, riayət
olunmazsa cəza tətbiq olunacaq.
Şagird davranış qaydalarına əməl etmədikdə, işçi heyətinə qarşı hörmətsizlik, ziyanverici
hərəkətlər etdikdə, dərsləri ilə məşğul olmaqdan imtina etdikdə məktəbin direktoru həmin
şagirdə qarşı müvafiq cəza tədbirləri görəcək.
Qayda pozuntusuna görə, aşağıdakı cəza tədbirləri tətbiq edilə bilər:
-

Sifahi töhmət, nizam intizama dəvət
valideynlərə ünvanlanmış yazılı xəbərdarlıq,valideynlərlə görüş
Dərsdən sonra müxtəlif müddət ərzində sinifdə saxlamaq

Vurulmuş ziyanın əvəzi valideyn tərəfindən ödəniləcək.
Cəza tədbirinin tətbiqi müəllim tərəfindən təklif olunaraq direktor tərəfindən
həyata keçirilir.
Ciddi qayda pozuntusu olduqda, İntizam komissiyası təşkil olunacaq. Cəzanın növü direktor
tərəfindən müəyyən olunur. İntizam komissiyası şagirdin müvəqqəti, yaxud birdəfəlik olaraq
Liseydən uzaqlaşdırılması təklifini verə bilər.

Təhsil sisteminin bütün əməkdaşları tərəfindən yerinə yetirilən işin keyfiyyəti ümumi
təlimatlara əməl etməkdən asılıdır. Bu sənədə diqqət yetirəcəyinizdən əminik. Bizimlə
əməkdaşlıq etdiyiniz üçün təşəkkür edirik.

Cənab. F.SİRO

Cənab X. Məmmədov

BFL-in direktoru

İdarəetmə Komitəsinin sədri

