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Съвет на учебното заведение n°2 

Вторник  23 Април 2019 – 17h40 – 19h40 

УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 

Поканени : Г-жа Попова (Президент на Управителния съвет), Г-н Перотел (Аташе по  сътрудничеството за 

френски език) 

Извинени отсъстващи : Г-жа Бленвил 

Неизвинени отсъстващи : Г-жа Димитрова 

1- Приемане на отчета на съвета на учебното заведение n°1 от 27 ноември 2018 

2- Учебен календар за учебната 2019-2020 

3- Функциониране на извънучебните занимания : ателиета и управление от 13 май 2019 

4- Проекти: представяне 

5- Класовете за учебната 2019-2020 (организация) 

6- Брой ученици и свободни позиции 

7- Реформа на гимназията : BAC 2021 

8- Информация за бюджета и предвиждане покачване на учебната такса и сумата за материали  

9- Възможността за акредитация на клас 2нд 

10- CNED за учениците от 1ère и Terminale 

11- Ремонтни дейности и оборудване  

12- комуникация (информационен бюлетин, профил Facebook, сайт и профили Twitter на класовете 

и учебното заведение) 

13- Проследяване работата на комисиите 

14- Важни дати 

15- Въпроси на родители 
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1. Приемане на отчета на съвета на учебното заведение n°1 от 27 ноември 2018 

1. Ход на съвета на учебното заведение 

a. Роля на съвета 

b. Избори 

c. Особености на функционирането на съвета 

d. Различни комисии : продължаващо обучение (2° семестър 2019), Комисия училищно столово 

хранене, Комисия хигиена и сигурност, Комисия за правилника за вътрешния ред. 

2. Правилник за вътрешния ред 

a. Правилникът от 2017 и внесените промени 

b. Валидиране на правилника за вътрешния ред от съвета на учебното заведение 

3. Отчет от началото на учебната година 

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

b. Персонал : нови назначения и техните функции 

c. Класните стаи и техния капацитет 

d. Училищен календар 2018-2019 

4. Функциониране, дейности и проекти  

a. Оценяване : особености и функциониране ; тримесечни и годишни отчети  

b. Училищно проследяване : Внедряване на софтуера PRONOTE във връзка с EDT : съдържание и 

функциониране (комуникация с родителите) 

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

d. Образователни пътища 

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

успех PPRE... и различни дейности : 6° (написано домашно в училище), 3° (подготовка за DNB всяка 

сряда), 2nd (допълнителна работа по математика). 

f. Езиково обучение 

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

h. Съвет на училищния живот горен курс : въвеждане практически на CVS 

i. Представители на класовете и представители в различните комисии 

5. Дейности ; свързани с наближаващите изпити, официални инструкции и разкриване на клас терминал 
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a. Подготвителен изпит DNB на 10 и 11 декември 2018 (френски език, история, математика и науки) 

b. Професионален стаж на 3е (от 11 до 15 февруари 2019) : цели и организация 

c. Изпит DNB в лицея Виктор Юго в София (техническата организация ще бъде представена) 

d. Ранни изпити BAC за клас 1е (техническата организация ще бъде представена) 

e. Baccalauréat 2021 : представяне – Информационна среща ще бъде организирана в края на втория 

триместър (датата ще бъде съобщена по-късно) 

6. Съвет на учебното заведение (общоучилищен съвет) от четвъртък, 28 ноември 2018 от 17h30 в МФУ 

. Избор на нов управителен съвет : четвъртък 29 ноември 2018 от 17h30 в първа сграда (протокол на учебната  

17-18 година, приемане на Годишния Финансов Отчет за 2017, Освобождаване от пост и отговорност 

членовете на УС при изтичане на техния мандат, избор на членове на УС и определяне на мандат).   

7.Мисии IEN и MLF 

. Отчет на мисиите MLF и IEN и перспективи за мандат на управление поверен от Управителния Съвет на 

Френската светска мисия (от 19 до 22 ноември 2018) 

. Мисия Одит на горен курс от страна на ФСМ (френска светска мисия/ MLF) (от 4 до 6 ноември 2018) : 

съдържание и цели  

8. Други въпроси  

Гласове 

Гласували : 9 

За : 9 

Против : 0 

 

1- Календар на учебната 2019-2020 година 
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1 je 1 di 1 ma 1 ve 1 di 1 me 1 sa 1 di 1 me 1 ve 1 lu 1 me

2 ve 2 lu PR 2 me 2 sa 2 lu 2 je 2 di 2 lu 2 je 2 sa 2 ma 2 je

3 sa 3 ma 3 je 3 di 3 ma 3 ve 3 lu 3 ma 3 ve 3 di 3 me 3 ve

4 di 4 me 4 ve 4 lu 4 me 4 sa 4 ma 4 me 4 sa 4 lu 4 je 4 sa

5 lu 5 je 5 sa 5 ma 5 je 5 di 5 me 5 je 5 di 5 ma 5 ve 5 di

6 ma 6 ve 6 di 6 me 6 ve 6 lu 6 je 6 ve 6 lu 6 me 6 sa 6 lu

7 me 7 sa 7 lu 7 je 7 sa 7 ma 7 ve 7 sa 7 ma 7 je 7 di 7 ma

8 je 8 di 8 ma 8 ve 8 di 8 me 8 sa 8 di 8 me 8 ve 8 lu 8 me

9 ve 9 lu 9 me 9 sa 9 lu 9 je 9 di 9 lu 9 je 9 sa 9 ma 9 je

10 sa 10 ma 10 je 10 di 10 ma 10 ve 10 lu 10 ma 10 ve 10 di 10 me 10 ve

11 di 11 me 11 ve 11 lu 11 me 11 sa 11 ma 11 me 11 sa 11 lu 11 je 11 sa

12 lu 12 je 12 sa 12 ma 12 je 12 di 12 me 12 je 12 di 12 ma 12 ve 12 di

13 ma 13 ve 13 di 13 me 13 ve 13 lu 13 je 13 ve 13 lu 13 me 13 sa 13 lu

14 me 14 sa 14 lu 14 je 14 sa 14 ma 14 ve 14 sa 14 ma 14 je 14 di 14 ma

15 je 15 di 15 ma 15 ve 15 di 15 me 15 sa 15 di 15 me 15 ve 15 lu 15 me

16 ve 16 lu 16 me 16 sa 16 lu 16 je 16 di 16 lu 16 je 16 sa 16 ma 16 je

17 sa 17 ma 17 je 17 di 17 ma 17 ve 17 lu 17 ma 17 ve 17 di 17 me 17 ve

18 di 18 me 18 ve 18 lu 18 me 18 sa 18 ma 18 me 18 sa 18 lu 18 je 18 sa

19 lu 19 je 19 sa 19 ma 19 je 19 di 19 me 19 je 19 di 19 ma 19 ve 19 di

20 ma 20 ve 20 di 20 me 20 ve 20 lu 20 je 20 ve 20 lu 20 me 20 sa 20 lu

21 me 21 sa 21 lu 21 je 21 sa 21 ma 21 ve 21 sa 21 ma 21 je 21 di 21 ma

22 je 22 di 22 ma 22 ve 22 di 22 me 22 sa 22 di 22 me 22 ve 22 lu 22 me

23 ve 23 lu 23 me 23 sa 23 lu 23 je 23 di 23 lu 23 je 23 sa 23 ma 23 je

24 sa 24 ma 24 je 24 di 24 ma 24 ve 24 lu 24 ma 24 ve 24 di 24 me 24 ve

25 di 25 me 25 ve 25 lu 25 me 25 sa 25 ma 25 me 25 sa 25 lu 25 je 25 sa

26 lu 26 je 26 sa 26 ma 26 je 26 di 26 me 26 je 26 di 26 ma 26 ve 26 di

27 ma 27 ve 27 di 27 me 27 ve 27 lu 27 je 27 ve 27 lu 27 me 27 sa 27 lu

28 me 28 sa 28 lu 28 je 28 sa 28 ma 28 ve 28 sa 28 ma 28 je 28 di 28 ma

29 je 29 di 29 ma 29 ve 29 di 29 me 29 sa 29 di 29 me 29 ve 29 lu 29 me

30 ve 30 lu 30 me 30 sa 30 lu 30 je 30 lu 30 je 30 sa 30 ma 30 je

31 sa 31 je 31 ma 31 ve 31 ma 31 di 31 ve

юни.20 юли.20яну.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020

 rythme nord

Lycée Français International de Varna

août-19 сеп.19 окт.19 ное.19 дек.19
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2- Функциониране на извънучебните дейности : ателиета и управление от 13 май 2019 до петък 28 

юни 2019 
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Всяко семейство избира и отбелязва седмичните дейности за целия период 5(от 13 май до 28 юни) за своето 

дете и подписва. Това е ангажимент за целия период. Дейностите, които се фактурират от учебното заведение, 

се заплащат според реалните посещения на края на периода (първата седмица на юли). 
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3- 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 и на младежта, педагогическите екипи реализират проекти, които интегрират 

образователните пътища на учениците. За напомняне, 4 образователни пътища определят пътя на учениците 

от постъпването в училище до изпита за край на средното образование - Baccalauréat.  

Образователни пътища : 

- Граждански проект 

 
- Артистичен и културен проект 

 
- Здравно образование 

 
- Проект бъдеще 
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4- 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. 

 Разположение на класните стаи Сграда 1 : 

Относно началния курс разположението на класните стаи следва следната логика : 

- 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. 

 

  •   Разположение на класните стаи Сграда 2 : 

Сграда  2 : 

NOMS DES FAP PARCOURS

Addictions Citoyen

Artiste Japonnaise PEAC

Ecoobchtina Citoyen

Multi - Kulti PEAC

Salon de l'orientation Avenir

rencontre avec une écrivaine 

contemporaine bulgare 
PEAC

Danse folklorique, chant et musique 

traditionnels 
PEAC

Offre moi une histoire Citoyen / PEAC

Olympiades de géosciences Avenir

Techno Skate Santé / Avenir

Rencontre avec la culture de 

l ’Angola
PEAC

Concours l ittéraire Ambassadeur Citoyen / Avenir

Concert en vil le PEAC

Leçon Verte - Parc historique Varna Citoyen / PEAC

Poéte Serge Pey PEAC

Nettoyage Plage Citoyen

Sortie commémorative Citoyen

Choix Goncourt PEAC
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- Класните стаи на CM1, CM2 и по математика запазват досегашното си местонахождение (запазваме 

правото на промени според нуждите на горния курс)  

- Библиотеката ще се помещава на партера до стаята на училищния живот. Следва кабинета по физика 

и химия.   

- 1 етаж :  

o Стаята по английски език ще бъде споделена с изобразително изкуство,  

o Стаята по испански език ще бъде споделена с технология  

o Стая по френски език 

o Стая по история, география, геополитика и политически науки  

o Фоайето ще бъде разделено на две стаи. В едната ще се помещава кабинетът по философия, 

икономически и социални науки, в другата – кабинетът по математика (за класовете с по-

малко от 4 ученици 

o Стаята по български език за чужденци ще бъде споделена с икономически и социални науки,  

o Отсреща са стаите по български език и биология.  

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.  

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 
 

=> Предложение за разпределение на учебните дисциплини за следващата учебна година :  

Математика : Сегашният учител 

 От 6è до 2nde : 19h  

Математика : Нов учител 

 1ère и Terminale (според избраните дисциплини) : от 10 до 12h  

Френски език : Сегашният учител 

 От 6è до 2nde : 21h30 –  

Френски език + философия и литература : – Нов учител    

 1ère и Terminale : 18h00  

 Ориентация : 1ère : 1h30 - стават 19h30 
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История/ география/ гражданско образование : Сегашният учител (учителката по български език) 

 6è : 3h  

История/ география/ гражданско образование : Нов учител  

 От 5è до Terminale : 21h  

Физика, Хуманитарни и дигитални науки: Сегашният учител 

 От 6è до Terminale (според избраните дисциплини) : 20h  

Науки за живота и земята и Научни методи и практики : Нов учител 

 От 6è до Terminale : 17h 

 1h30 MPS – стават 18h30  

 Индивидуална помощ : 

2nde и Terminale : 4h (2+2) - стават 22h30. 

Английски език + Чужд език и литература : Сегашният учител   

 От 6ème до  3ème : 13h Г-жа Йорданова 

 От 2nde до Terminale : 7h30 Г-жа Полсън 

 Чужда литература на чужд език 

o 1ère (4h), Terminale (1h30) - стават 5h30 

 3-ти чужд език :  

o Основа на чуждия езика 2nde : 1h30 

o Преподаване по специалност Terminale : 3h 

 (Начален курс : 13h) 

Испански език : Сегашният учител  

 От 5è до Terminale : 14h  

 Допълнителни часове извънучебна дейност : От GS до CM2 : 4h – стават 18h 

Български като 3-ти чужд език : Сегашният учител  

 От 6ème до  Terminale : 19h  

Физическо образование и спорт : Нов учител 

 От 6è до Terminale : 12h 

 Допълнителни часове извънучебна дейност : от  GS до CM2 : 12h 

Изобразително изкуство : Нов учител (асистент по обучението) 

 От 6è до 3ème : 4h 

Музика : Сегашният учител 

 От 6è до  3ème : 4h  

 

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/ 

Технология : Сегашният учител 

 От 6è до 3ème : 5h30   

Икономически и социални науки, история и география, геополитика, политически науки и обща икономика 

и управление или икономически и социални науки: Нов учител (асистент по обучението) 

 От 2nde до 1ère : 9h30  

 

 Учебни материали : 

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

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

За горния курс ще помислим върху материалите, които ще се използват.  

5- Брой ученици 

Terminale 0 

1ere S 
5 

1ere L 
1 

2nde 
8 

3eme 
9 

4eme 
10 

5eme 
9 

6eme 
17 

CM2 
15 

CM1 
19 

Total bâtiment 2 
Общо сграда №2 

93 

CE2 
20 

CE1 
20 

CP 
24 

GS 
23 

MS 
25 

PS 
22 

Total bâtiment 1 
Общо сграда №1 

134 

Total 
Общо 

227 
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6- Реформа на лицея : BAC 2021 
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7- Информация за бюджета и прогноза за повишаване на учебната такса и сумата за материали  

През учебната 2019-2020 МФЛ Варна ще : 

- Разкрие за първи път клас Терминал в историята на учебното заведение (профили Научен и 

Литературен) 

- Ще приложи на практика реформата в лицея (BAC 2021) и ще въведе необходимите специализирани 

обучения по различни дисциплини (7) 

Това изисква наемане на трима нови учители и организация на допълнителни часове за няколко човека от 

педагогическия екип на учебното заведение (преподаватели, асистенти по образованието).  

Това увеличава значително сумата за заплати. МФЛ Варна работи активно за изработване на бюджет 2019-

2020 с цел максимално добро управление на разходите. Това ще има и отношение към сумата на учебната 

такса и тази за учебни материали (150 лв)  

Ще бъдат положени всички усилия за осигуряване на относително увеличение.  

8- Възможност за акредитация на клас 2нд  

В сериозни разговори сме с генералната дирекция на френската светска мисия относно възможността да бъде 

лансирана процедура по акредитацията на клас 2нд. Това изисква материална инвестиция за лабораторията 

по физика и химия. В тази връзка учениците от този клас няма да използват повече CNED като помощно 

образователно средство.  

9- CNED за учениците от 1ère и Терминал 

Всички учебни дисциплини за класовете 1е и терминал ще използват CNED като средство (уроци и оценяване 

от CNED). Това ни води към наемане на работа на персонал с университетско образование, отговарящо на 

изискванията за преподаване на специалните предмети (клас 1е). 

10- Ремонтни дейности и оборудване  

За да можем да осигурим едновременно преподаване на 7 учебни нива плюс специализираните дисциплини, 

класните стаи ще бъдат преконфигурирани (ще има класни стаи, разделени на 2) и снабдени с необходимото 

оборудване (компютри, дъски и видео проектори). 

Миялното помещение в сграда  1 се нуждае от нова, полупрофесионална, миялна машина.  

Ще бъдат необходими оборудване и външни инсталации (пейки, лостове, люлки…), което не може да бъде 

предвидено в бюджета. Директорът на учебното заведение би могъл да инициира призив за събиране на 

средства. Това ще бъде обсъдено с членовете на УС на асоциацията.  

Необходими са ремонтни дейности на тоалетните в сграда 1, сегашната отоплителна система работи 

относително слабо.   

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

профили на класовете и учебното заведение) 

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 : 
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 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. 

 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.  

 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 

- GS : @Classe_de_Julie 

- CE1 : @ClassedeMelanie 

- CM1 : @classedElena 

- CM2 : @Les_CM2 

- Английски начален курс и лицей : @English_Carly_P 

- учебно заведение : @LfiVarna 

 Уеб сайт на учебното заведение : 

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

платформата на сайта предстои). 

12- Проследяване работата на комисиите 

Комисията по столово хранене от  21 май 2019 трябва да финализира спецификациите относно управлението 

на столовото хранене за учебната 2019-2020. Покана за оферти за избор на доставчик предстои. Всички 

членове на комисията (всички избрани представители : на персонала, на родителите в съвета на класа, на 

родителите в съвета на учебното заведение и членовете на управителния съвет на сдружението) ще изразят 

своето мнение относно избора на доставчик.  

Нова комисия за „правилника на вътрешния ред“ ще се състои на 5 юни 2019 (отворена за преподаватели на 

МФЛ Варна на доброволен принцип с цел създаване на документ за учебната 2019-2020). 
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13- Важни дати 

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

часовете) 

- Комисия столово хранене N°3 : 21 май 2019 от 17h30 до 19h30 

- Манифестация за празника на славянската писменост : 24 май 2019 

- Съвет на училището 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  

- Съветите на класа за горния курс ще се проведат на : 4ème et 3ème : вторник 4 юни ; 2nde и 1ère : четвъртък 

6 Juin ; 6ème и 5ème : понеделник 10 юни 2019. 

- Среща за новите родители на децата от PS :  17 юни 2019. Интервюта със семействата са предвидени 

от понеделник, 22 април 2019, до четвъртък, 25 април, 2019 (26 семейства за записани).   

- Съвет на учебното заведение N°3 :  18 юни 2019 

Напомняне: приключване на учебната година на 5 юли в 12h.  

Изпити : 

- Национален изпит за учениците от  3ème в София във Френския лицей Виктор Юго: 17 и 18 юни 2019 

- Ранни изпити по френски език за учениците от 1ère :  5 юни (устен) и 6 юни 2019 (писмен) и изпит по 

науки за профил Литература: 7 юни 2019. 

- Напомняме, че тестове на пожароизвестителната система се извършват в учебното заведение с цел по-добра 

евакуация в случай на пожар. Първият тест премина отлично. Вторият ще се случи преди края на месеца. 

Трети тест ще има в средата на юни. 

15- Допълнителна информация, представена в края на съвета : УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОРЕН КУРС 

Поради упоменатите по-горе причини, засягащи увеличаването на учебните часове от следващата учебна 

година в горния курс (колеж и лицей) и вземайки предвид биологичния ритъм на учениците, организацията, 

засягаща часовете на учебния ден, би трябвало да бъде следната:   

Часове в начален курс : от малката група (PS) до CM2 (без промяна) 

- 8h45 – 12h, 13h30 – 15h30 : Отваряне на вратата в 8h30 и затваряне в 17h30. 

Часове за горен курс : от клас  6ème до клас Терминал (30 минути по- рано сутрин) 

- 8h15 – 12h10, 13h30 – 17h25 : Отваряне на вратата в 8h и затваряне в 17h30. 

За горния курс това означава идване с 30 мин по-рано от актуалния час. Втори училищен автобус ще бъде 

предвиден с тръгване в 7h45.  

Това предложение предстои да бъде обсъдено преди да бъде потвърдено.  
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