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СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО N°2 

Вторник 16 април 2019 

УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 

Извинени отсъстващи : Г-жа Димитрова PS,  

1- Дневен ред : 

- Приемане на отчета на предишния съвет на училището n°1 от 15 ноември 2018  

- Календара за учебната 2019-2020 

- Органиграма 2019  

- Брой ученици към 16 април 2019  

- Функциониране на извънучебните дейности : ateliers et gestion à partir du 13 mai 2019 

- Проекти : представяне 

- Класовете за учебната 2019-2020 (организация) 

- Роля на асистентите учебен живот 

- Комуникация (информационен бюлетин, профил Facebook, сайт на учебното заведение и профили Twitter  на 

класовете и учебното заведение) 

- Закъсненията сутрин и вечер 

- Информация от Аlliance Française : DELF Prim 

- Важни дати 

- Въпроси на родителите 

2- Приемане на отчета на съвета на училището n°1 от 15 ноември 2018  

1. Ход на училищния съвет 

a. Роля на училищния съвет     

 b. Изборите     

  c. Аспекти на функциониране на училищния съвет  

 2. Правилник на вътрешния ред      

a. Правилникът от 2017 и промените в него 

b. Мнение на съвета за приемане и подлагане на гласуване на съвета на учебното заведение      

 3. Отчет от началото на учебната година  

a. Брой ученици в началото на учебната година и в момента  

http://efiv.bg/fr/index.html
https://fr-fr.facebook.com/efivarna/


 
LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL VARNA 

CHARLES PERRAULT 

                        

Lycée Français International de Varna - St Constantin et Hélène - Varna 9006 
http://efiv.bg/fr/index.html 

https://fr-fr.facebook.com/efivarna/ 

b. Персонал : нов персонал и функциите му   

c. Класове и капацитет 

  d. Учебен календар 2018-2019 

 4. Функциониране, дейности и проекти  

a. Диагностично оценяване 

  b. Проследяване на учебния процес : Livreval се използва за последна година 

 c. Проект на учебното заведение (2017-2020) и педагогически дейности за учебната 2018-2019 

 d. Образователни пътища  

 e. Помощ при трудност : помощ в клас, индивидуална допълнителна помощ, персонален план за педагогически 

успех (PPRE)… 

 f. Езиково обучение  

 g. Отваряне на учебното заведение като обучителен център ; развитие към институционализиране  

 5. Организация на пространството - Пренареждане  

 6.Мисии на IEN и Mlf 

Приемане на  PV от 15/10/2018  

Общ брой гласуващи : 16 

Брой упражнено право на глас :  За : 15    Против : 0  Въздържали се : 1 

Решение : приема се 

3- Календар 2019-2020 

Календарът е на сайта на учебното заведение. (Особеност за 2 и 3 юли, когато учениците ще тръгват на обяд, 

за да може учебното заведение да бъде подредено и организирано от екипа).  
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4- Органиграма : Приложение 2 

 

5- Брой ученици към 16 април 2019 : Брой ученици начален курс: 168 ученици. 

 

CM2 15 

CM1 19 

Общо сграда №2 34 

CE2 20 

CE1 20 

CP 24 

GS 23 

MS 25 

PS 22 

Общо сграда №1 134 

Двама ученици идват от Франция на 13 май 2019.  

- Един ученик ще следва програмата на MS в GS (поради достигнат лимит на броя ученици)  

- Един ученик ще учи в CE1 с асистент от учебното заведение AVS-I (Г-жа Крон). 
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- Функциониране на извънучебните дейности: ателиета и управление, считано от 13 май 2019: 

Документите в приложение 1  
 

Тарифи : 

 За извънкласни дейности, водени от учители от МФЛ Варна, тарифите на занимание са 

следните:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 За извънкласни дейности, предлагани от външни преподаватели (айкидо, футбол, 

фолклорно пеене, художествена гимнастика, йога, йога танци и уроци по музика), 

семействата ще  заплащат директно на заинтересованите страни (процент от тази сума 

ще постъпва в М. Ф. Л. Варна) 

 

 Аз, долуподписаният г-жа / г-н ................................................... потвърждавам регистрацията на 

детето ми .......................................... 

Според избора, направен в таблицата по-горе (кръст в бялата клетка). Тази регистрация е за период 5 

(от 13 май до 28 юни 2019 г.) за 7 седмици. За заплатените дейности в училището ще бъде 

предоставена фактура на 28 юни 2019 г.       

                                                                                  ПОДПИС :………………………………………………………………… 

6- Проекти: представяне : 

Учебното заведение има тригодишен проект, който определя основните оси, за да отговори на 

образователните нужди на учениците. Освен това, съгласно официалните програми на Министерството на 

образованието на Франция, педагогическите екипи правят проекти, които интегрират педагогическото 

обучение. За напомняне, 4 образователни пътища определят пътя на учениците от постъпването в училище до 

изпита за край на средното образование.  

Образователни пътища : 

- Граждански проект 

 - Артистичен и културен проект  

 - Здравно образование  

- Проект бъдеще  

ЗАНИМАНИЕ ТАРИФА / НА 

ЗАНИМАНИЕ 

Английски език 7 лв 

Испански език 7 лв 

Помощ при писане на 

домашни 

5 лв 
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7- Класовете за учебната 2019-2020 (организация) 

За напомняне, учебното заведение разкри тази учебна година клас 1ère  на лицея и ще разкрие клас Терминал 

следващата учебна година. Тази ситуация изисква наемане на педагогически персонал (преподаватели,  …) и 

техническо оборудване на помещенията.  

o Разположение на стаите : 

Относно началния курс, разположението на стаите ще следва следната логика : 

Сграда 1 :  

- Класовете PS и MS остават на партера в сегашните помещения на партера 

- Класовете от GS до CE2 ще бъдат разположени на първия етаж следвайки логиката на възрастта: 

тръгвайки от дъното на коридора, срещу тоалетните: Зала за събрания, класна стая GS, класна стая CP, 

класна стая CE1, класна стая CE2.  

Сграда 2 : 

- Класните стаи на CM1  CM2 остават същите (запазваме правото на промени според нуждите на горния 

курс)  

Всички класове от началното училище са снабдени с компютър, на който е инсталирано новото облачно 

пространство на учебното заведение (Synology Cloud) и с видеопроектор. Няколко нови бели дъски бяха 

инсталирани. Двете столови бяха изцяло пребоядисани с цел подобряване санитарното качество на сградите.  

 

o Преподаватели : 

- PS : Галя Димитрова, асистент Лилия Шаршари 

- MS : Галина Христова, асистент Мария Златева 

- GS : Жюли Шаперон, асистент Росица Чакърова 

- CP : Габриел Гри   

- CE1 : Сандрин Дьони  

- CE2 : Мелани Бленвил 

- CM1 : Елена Накова 

- CM2 : Флориан Моро 

 

o Педагогически материали : 

Отговорникът за начален курс работи с екипа за уеднаквяване на използваните материали и педагогически 

средства (от CP до CM2) : Учебници, методика, …  

 

8- Роля на асистентите на училищния живот 

По време на училищния живот някои от учениците може да имат нужда от специфична помощ от страна на 

придружаващ специалист.  

Тази помощ, определена за даден период, може да има различни аспекти :  
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- Овладяване на поведението  

- Внимание/ Концентрация 

- Физическа помощ (Нараняване, увреждане, …) 

- Техническа помощ (Проблеми със слуха, …) 

- Помощ в адаптацията на ученика 

- … 

Към днешна дата имаме един ученик с индивидуална помощ AVS-I в клас CE2. За 5 период друг училищен 

асистент ще помага 3 часа предобеда на ученик с проблеми със слуха в класа на  CE1. За информация, тези 

услуги се предоставят от учебното заведение по договор и при допълнително заплащане за сметка на 

семействата към учебното заведение.   

9- Комуникация  (информационен бюлетин, фейсбук профил, сайт, туитър профили)   

От януари 2019 МФЛ Варна лансира динамика в комуникацията. Бяха въведени различни начини, които 

помагат на семействата, както и външни лица, да се запознаят по-добре с педагогическата услуга и 

функционирането на учебното заведение. Използват се 4 начина:  

o Информационен бюлетин :  

Излиза веднъж месечно, първия вторник на следващия месец. Представя проектите в клас и в учебното 

заведение, изявите, нововъведенията в класовете, както и важните дати, които следват. Той излиза на 

български и на френски език. Изпраща се на родителите всеки месец. Качен е и на сайта на училището.  

o Профил Facebook : 

Предлага на публиката информация, включена в информационния бюлетин. Насочен е към външни за 

училището лица, които желаят бърз достъп до информацията, използващи тази социална платформа.  

o Профили Twitter : 

 

- Профили Twitter на класовете : Класовете от детската градина, под давлението на учителката на GS, 

създадоха профили в туитър, за да позволят на родителите да следват ежедневно интензивния 

педагогически ден на децата им. Класовете CE1, CM1 и CM2 се включиха в проекта. Профилите Twitter 

са затворени (съдържанието е достъпно само за одобрени абонати) 

 

- Профил twitter на учебното заведение : учителката на GS, госпожа Шаперон, създаде профил Twitter 

на учебното заведение: @LfiVarna. Той информира за проектите на учебното заведение, но преди 

всичко за основната образователна политика на учебното заведение, значимите събития, както и 

образователните и педагогически основи на учебното заведение. Това е и начин да се представят 

образователните партньори като част от международния живот на учебното заведение. 

Съдържанието на този профил е достъпно за всички.  

Списък на профили Twitter на учебното заведение : 

- PS : @DimitrovaGalia1 

- MS : @ClasseMs 

- CE1 : @ClassedeMelanie 

- CM1 : @classedElena 
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- CM2 : 

- Учебно заведение  : @LfiVarna 

 

o Уеб сайт на учебното заведение  : 

Работим по актуализиране на сайта съвместно с отговорника за сайта Виктория Монева-Попова (смяна на 

платформата следва).  

10- Важни дати 

 

- Пролетна ваканция от петък 26 април до понеделник сутрин на 13 май (преди започването на 
часовете) 

- Оранжево морето : 20 и 21 април 2019 
- Съвет на учебното заведение  N°2 :  23 април 2019 от 17h30 до 19h30 
- Комисия столово хранене N°3 : 21 май 2019 от 17h30 до 19h30 
- Манифестация : 24 май 2019 
- Училищен съвет N°3 : 11 юни 2019 от 17h30 до 19h30 
- Информационна среща детска градина :  17 юни 2019 от 15h30 до 17h30 
- Родителски срещи цикъл 1 (PS MS GS) - 17, 18, 19 юни 
- Родителски срещи цикъл 2 и цикъл 3 (CP CE1 CE2 CM1 CM2) - 24, 25, 26 юни 

Изпити : 

- DNB SOFIA : 17 и 18 юни 2019 

- Френски език 1ère :  5 (устен) et 6 юни 2019 (писмен) 
o Науки за литературен профил : 7 юни 2019 

 
- Напомняме, че тестове за пожар се извършват в учебното заведение с цел по-добра евакуация в 

случай на пожар. Първият тест бе извършен отлично. Вторият ще се случи преди края на месеца. Трети 
тест ще има в средата на юни.  
 

11- Закъснения сутрин и вечер : 

Асистентите, администрацията и учителите сигнализират, че закъсненията предизвикват множество трудности 

при: поръчка на храна (администрацията), вписване на отсъствия (асистенти), провеждане на урок (учители) и 

при управление на придвижването. Напомняме, че учебните занятия започват в 8h45. 

12- Информация на Алианс Франсез : 

Алианс Франсез Варна информира за записванията за DELF Prim 2019, които са в периода от 13 до 31 май 

2019. Изпитът ще се проведе на 12 юни 2019. В двете сгради има поставени афиши.   

13- Разни въпроси 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : Функциониране на извънкласните ателиета за период 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : Органиграма МФЛ Варна 
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