Протокол от събранието на Управителния съвет на Асоциацията на родителите на ученици
от Френския лицей Виктор Юго от 10/10/2016
Присъстващи :
Членове на АС :
-

Марк Болар
Тереза Фегали
Изабел Симон
Петър Таков

Дирекция на училището :
-

Васил Василев

Представители на Посолството и Френския Институт:
-

Валери Дрейк
Гийом Робер
Изабел Енгелке

Асистент на АС : Деница Калоянова
Отсъстващи :
-

Ксавие Марсенак – пълномощно на Изабел Симон
Мартин Заимов – пълномощно на Марк Болар
Мартин Ганев – пълномощно на Тереза Фегали

Дневен ред :
1. Вътрешен правилник : актуализиране на режима за напускане на училището
2. Училищен каледнар 2016/2017
3. Проект „Опция Матура в ЛВЮ“
4. Проект "Яслена група"
5. Преразглеждане на нашето устройство за сигурност
6. Петдесетгодишнината на училището
7. Въвеждане на такси за управление за разсрочено плащане
8. Механизъм за поемане на разходите по училищните такси за учениците, които са с
индивидуален протокол за прием
1/ Вътрешен правилник : актуализиране на режима за излизане и влизане
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Административният съвет сигнализира за режима на излизане на учениците от Колежа в случаи
на отсъствие на преподавател и за липсата на яснота по отношение на предаването на
отговорност, когато ученик трябва да напусне училището.
АС предлага да премахне общите разрешителни и да въведе разрешителни за напускане на
училището с посочено обстоятелство и обосновано, които ще позволят да се проверява
предаването на отговорност на училището към родителя и обратно. Разрешителното трябва да
бъде по имейл или в Pronote.
Дирекцията предлага да работи заедно с Общоучилищния съвет, тъй като той е органът, който
валидира вътрешния правилник.
2/ Преглед на Училищен каледнар 2016/2017
Дирекцията обясни въвеждането на 3 учебни среди поради необходимостта да се отговори на
нормата, налагана от АФОЧ по отношение на целите за една учебна година и да компенсира
загубата на учебни часове вследствие на повечето почивни дни прези учебната 2016/2017 година.
Забележка от АС: АС трябва да бъде консултиран по отношение на училищния ритъм.
3/

Проект „Опция Матура в ЛВЮ“

АС представи пред УС стъпките, предприети от г-жа Бакърджиева, председател на Асоциацията
на преподавателите по български език и преподавател по български език в нашето училище, по
отношение на проекта „Опция Матура в ЛВЮ“. Състояла се е среща с г-жа Кастрева, началник на
Регионално управление на образованието - София по време на която е дискутирано въвжедането
на опция „българска матура“ във Френски лицей „Виктор Юго“ като дипломата ще бъде в
допълнение на френската диплома.
АС предвижда адаптирането на програмата на нашите ученици за часовете по български, която е
необходима за влизането в български университет.
Подготовката за Матура по български език трябва да бъде въведена още от ниво 3ème. Програмата
ще трябва да се адаптира спрямо изискванията за Матура без това да налага допълнително
удостоверение, тъй като отговаря на хорариумът в училище. За сега нашите ученици имат
възможност да избират втори предмет за Матура. Проектът предвижда да се работи по
въвждането на втори предмет за Матура.
Българската матура би представлявала предимство за всички ученици, които биха желали да
кандидатстват в български университет.
УС спомена за проблема с разминаването във времето за получаване на френските дипломи и
кандидатстването в българските университети и предложи да се установят договорни отношения
с български университети, за да се направи допълнителна дата за нашите ученици.
Дирекцията е съвсем съгласна с въвеждането на българска програма, необходима за Матурата по
български език.

5/ Преразглеждане на нашето устройство за сигурност
LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO
110, Simeonovsko Chaussée 1700 SOFIA
Tél: (359-2) 963 29 64, 963 21 19, 866 01 05
Courriel: ca@vhugo.org site: www.vhugo.org

УС желае да въведе отново използването на другия изход от училището, за да се олекоти
движението пред главния вход.
Дирекцията обясни, че след посещение на служител по безопасността от Посолството, нашата
система е оценена като много задоволителна и препоръчва да се сложат насочващи стрелки.
УС предлага да се сформира работна група с цел да се преразгледа достъпа до училище.

6/ Петдесетгодишнината на училището
Посолството изрази мнение по отношение на комуникационния план за петдесегодишнината на
училището и неговото финансиране от Френски институт. Посолството смята, че
петедесетгодишнината е добър повод да се промотира училището и предлага да организира
медиатизирано събитие на пролет.
АС отговори, че без този повод, това финансиране нямаше да бъде предложено и смята, че би
било отклоняване на вниманието от проблема на училището. АС не желае да комуникира за
събитието и предвижда обща стратегия за комуникация.
АС отбеляза, че нашето училище не е участвало с щанд в събитието, организирано от Френски
институт „Европейски ден на езиците“. Посолството обясни, че участието трябва да се заяви юниюли месец.

7/ Въвеждане на такси за управление за разсрочено плащане
Административният съвет предложи да се въведе такса за управление на разсроченото плащане
на училищните такси в размер от 2%.
АС предвижда да въведе промените от 1-ви януари 2017.
Изключението за персонала на училището се запазва.
Членовете на УС преминаха към гласуване : „Приемате ли въвеждането на такси за управление на
разсрочено плащане на училищните такси в размер на 2% с начална дата 1-ви януари 2017?“
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Да : 11/ Не : 0 / Отъстващи : 1 Въвеждане на такси за управление на разсрочено плащане на
училищните такси в размер на 2% е прието.
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8/ Механизъм за поемане на разходите по училищните такси за учениците, които са с
индивидуален протокол за прием.
Членовете на УС преминаха към гласуване : „Съгласни ли сте да се прекрати механизма за
поемане на разходите по училищните такси за учениците, които са с индивидуален протокол за
прием поради поради липса на кандидати през последните 3 години ?“

Да : 8/ Не : 0 / Absents : 1 Прекратяването на механизма за поемане на разходите по училищните такси за
учениците, които са с индивидуален протокол за прием е приет.
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