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СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО N°3 

Вторник 11 Юни 2019 

УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 

Присъстващи : 

 

-          Г-жа Димитрова, учител PS 

 

-          Г-жа Христова, учител MS 

 

-          Г-жа Шаперон, учител GS 

 

-          Г-жа Делвинь, учител CP 

 

-          Г-жа Бленвил, учител CE1 

 

-          Г-н Ноайи, учител CE2 

 

-          Г-жа Накова, учител CM1 

 

-          Г-н Моро, учител CM2 

 

-          Г-жа Тончева, представител на избраните родители 

 

-          Г-жа Пенчева, представител на избраните родители 

 

-          Г-жа Хаджийски, представител на избраните родители 

 

-          Г-жа Унджиева, представител на избраните родители 

 

-          Г-жа Драгони, представител на избраните родители 

 

-          Г-жа Метева,  финансово административен директор 
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-          Г-жа Влайкова,  приемна МФЛ Варна 

 

-          Г-жа Бруйа, асистент на дирекцията 

 

-          Г-н Шаперон, директор на учебното заведение 

 

Неизвинени отсъстващи : 

 

-          Г-жа Раева, представител на избраните родители и нейният подгласник  Г-н Димитров 

 

-          Г-жа Неделчева, представител на избраните родители и нейният подгласник г-жа Димитрова 

 

-          Г-жа Минкова, представител на избраните родители и нейният подгласник г-жа Василева 

 

-          Г-жа Пило, представител на избраните родители и нейният подгласник г-жа Асенова - Шитова 

 

1- Приемане на протокола от съвета на училището n°2 от 16 април 2019 

- Календар за учебната 2019-2020 

- Органиграма 2019  

- Брой ученици към 16 април 2019  

- Функциониране на извънучебната дейност : ателиета и управление от 13 май 2019  

- Проекти: представяне  

- Класовете за учебната 2019-2020 (организация) 

- Роля на асистентите на училищния живот  

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

класовете на на учебното заведение) 

- Закъснения сутрин и вечер  

- Информация на Алианс Франсез : DELF Prim 

- Важно дати  
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- Въпроси на родители  

Гласове: 17 от 17 

2- Подготовка за началото на учебната 2019/2020 година 

a. Предполагаем брой ученици към този ден, 10 юни 2019 : 

 

 

b. Педагогически екип към този ден и актуална органиграма : 

- PS : Галя Димитрова, ASEM Лилия Шаршари 

- MS : Галина Христова, ASEM Мария Златева 

- GS : Жюли Шаперон, ASEM Росица Чакърова 

- CP : Габриел Гри 

- CE1 : Сандрин Дьони  

- CE2 : Мелани Бленвил 

- CM1 : Елена Накова 

- CM2 : Флориан Моро  
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-  

 

c. Функциониране на извънучебната дейност  

Новата организация, предложена за период 5, е приложена 
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Тази организация ще ни помогне да подобрим разпределението и избора на дейности, които ще бъдат 

предложени за първия период на учебната 2019/2020 година. Възможно е да има и други дейности, които ще 

бъдат предложени от септември: китайски език, йога … Напомняме, че фактурирането на ателиетата ще бъде 

на база реални посещения в края на период 5 (след петък, 28 юни 2019). 

Тази организация по часове ще ни позволи стриктно управление, качество на услугите, както и сигурност при 

придвижването и излизането на учениците.  

d. Училищно столово хранене 

Тази учебна 2018/2019 година 3 комисии по училищно столово хранене бяха свикани.  Те дадоха възможност 

да бъдат изработени спецификации  за изискванията към доставчика относно училищното столово хранене в 

МФЛ Варна за учебната 2019/2020 година.  Запитване за нови оферти ще бъде изпратено.  

Последната комисия ще се събере на 26 юни 2019, за да избере доставчик за следващата учебна година.  

Напомняме, че на комисията са поканени всички избрани: 5 членове на Управителния съвет, избраните на 

училищния съвет родители, избраните на общоучилищния съвет родители, представителите на персонала и 

администрацията на МФЛ Варна.   

e. Обучение 

Напомняме, че учебното заведение създаде връзки с различни обучителни центрове ESPE  във Франция 

(Училище за Обучение на Учители начален курс).  За следващата учебна година целта е да бъдат развити тези 

партньорства, за да посрещаме стажант- учители в нашите класове. Това би позволило, от една страна,  

увеличаване значимостта на МФЛ Варна пред Френското министерство на образованието и от друга страна да 

се създаде добър педагогически обмен между стажантите и нашите екипи.  Това би обогатило нашите 

ученици и педагогически екипи.   

f. Предложения за организиране на пространството и инвестиции 
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На Общоучилищния съвет ще бъде направено предложение за инвестиране в библиотеката BCD и залата по 

информатика CDI. В качеството си на консултант предлагаме гласуване за становището на училищния съвет. 

17 гласа от 17 

Нова миялна машина за сграда 1 трябва да бъде купена.  

За информация – сериозни инвестиции ще бъдат направени в сграда 2 в компютри и видеопрожектори  с цел 

снабдяване на всички  класни стаи във връзка с предстоящия зрелостен изпит ВАС и разкриването на нов клас 

Терминал (Научен и литературен профил). Успоредно с това МФЛ Варна стартира процедура по акредитация 

на клас seconde, което изисква инвестиция за оборудване на лаборатория.   

Накрая бюджетът за учебната 2019/2020, който ще бъде предложен на общо събрание на 19 юни 2019 ще 

предложи и инвестиция за оборудване за двора  (пейки, лостове за сграда 2 …) 

3- Представяне на промените в правилника за вътрешния ред за приемане от общоучилищния съвет 

N°3 

Сряда, 5 юни 2019, комисията за правилника за вътрешния ред се събра, за да нанесе необходимите 

поправки, адекватни на  действителността, както и на перспективите за следващата учебна година.  

Предлагаме да ви представим направените промени и да подложим на гласуване на мнение. Впоследствие 

тои нов правилник ще бъде гласуван по време на следващия общоучилищен съвет N°3 вторник, 18 юни 2019. 

Този документ ще бъде приложен към протокола на Общоучилищния съвет N°3. 

4- Проектите през  3  триместър и годишен отчет 
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5- Общо събрание на сдружението сряда, 19 юни 2019 

Общото събрание от 19 юни 2019 ще представи бюджета за учебната 2019/2020.  

a. Родителски срещи 

PS, MS, GS : родителските срещи ще бъдат на 17, 18 и 19 юни 2019 от 15h30 до 17h30 

CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : родителските срещи  ще бъдат на 24, 25, 26 юни  2019 от 15h30 до 17h30. 

По време на тези срещи учителите ще представят годишните резултати и перспективите за следващата учебна 

година (край на цикъл1, 2 и 3). Родителите ще могат да видят годишните резултати на сайта LivrEval. 

b. Предложение за промяна на учебното време за лицея 

За информация – бе отправено предложение за промяна началото на учебните часове за лицея. Целта е да се 

балансира учебния ден за учениците.  Към този ден учениците имат 3 учебни часа преди обед и до 4 часа 

следобед. Имаме нужда от по-дълги учебни часове за контролните работи в лицея и по-конкретно в клас 

Терминал. Отделно е нужна организация и на класните стаи.   

Предложението е учебните часове в лицея (2нд, 1е и Терминал)  да започват в 8h15 с отваряне на вратите в  

8ч. Началното училище и колежът запазват начало на часовете в 8ч45.  Предлагаме гласуване за 

консултативно мнение на училищния съвет. 

17 гласа от 17 

c. Празник за края на учебната година 

Празникът за края на учебната година за началното училище ще бъде на 20 юни от 15h30, като всеки клас ще 

се представи с изпълнение. Г-жа Полсън предлага да изпълнят песен на английски език от  GS до CM2.  Всеки 

клас подготвя  по две игри, които ще бъдат анимирани от родители и ще започнат в 16ч30. Всяко семейство 

може да анимира една или две игри. Семействата могат да донесат почерпка или напитки. Учениците от 

горния курс ще бъдат поканени да присъстват на спектакъла и да се включат в игрите.   

d. Класни проекти  

Учителите от начален курс предлагат и кратки представления, отворени за семействата, според следната 

организация:  

CP : Понеделник, 1er юли от 5h30, спортната зала 

CE1 : Вторник, 2 юли от 15h30, спортната зала 

GS : Сряда 3 юли : церемония по награждаване от 15h30 в класната стая  

CE2 : X 
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CM1 и CM2 : Шоу на талантите  – 27 юни  от 17h30 

CM2 : Театър :  28 юни от 15h30, в двора на сграда 2 

Администрацията ще изпрати и-мейл на родители, за да предупреди за организацията.  

Напомняме, че извънучебните ателиета приключват петък,  28 юни 2019. 

e. Шоу на талантите 

Шоуто на талантите на 27 юни 2019 е организирано от Марин Попов. СМ est organisé par Marin Popov. Les CM1 

и СМ2 участват също. Музикалното шоу ще започне в 17h3пред сграда 2. Отворено е за всички ученици и 

семейства от МФЛ Варна. Продължителността ще бъде около 1h30.  

f. Официален край на учебната година петък, 5 юли 2019 в 12h 

Напомняме, че краят на учебната 2018/2019 в петък, 5 юли 2019 в 12ч. Очакваме всички семейства да 

приберат децата си в 12ч.  

g. Ваканционен клуб 

Екипът извънучебни дейности ще предложи проект за летен ваканционен клуб 2019 г. Документът ще е готов 

в края на следващата седмица и ще бъде изпратен на семействата.   

h. Снимки на класовете: 

Вторник, 11 юни 2019, ще бъдат направени професионални снимки на класовете и ще бъдат предложени за 

продажба от седмицата на 17 юни 2019.  

6- Различни въпроси  

7- Благодарности: 

Един родител на ученик благодари на директора на учебното заведение и на екипа за положените през 

годината усилия, за ангажираността към учениците, както и за разположението, изслушването и разбирането 

от страна на г-н Шаперон спрямо семействата през цялата учебна година. Този родител отчита качеството на 

предлаганата услуга и степента на направените промени.  

МФЛ Варна благодари на заминаващите учители и им пожела късмет занапред. Директорът на учебното 

заведение благодари на всички екипи, както и на семействата, които допринесоха за развитието на този 

проект и ги подкани да продължават по същия начин и занапред, да развиват качеството на общуването, 

което е установено. Съветът приключи в положителна и окуражаваща атмосфера.  
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