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Протокол от събранието на Управителния съвет на Асоциацията на родителите на 

ученици от Френския лицей Виктор Юго от 3/10/2016 

 

Присъстващи : 

 

Членове на АС : 

  
- Mарк Болар 

- Mартин Заимов 

- Мартин Ганев  
- Tереза Фегали   
- Алида Шике  
- Изабел Симон  
- Петър Таков 

- Филип Котино  
 

 
Дирекция на училището : 

 
- Паскал Муро  
- Ан Робер  
- Франсис Леонар  
- Васил Василев 

 
Представители на Посолството и Френския Институт: 

 
- Валери Дрейк  
- Гийом Робер 

- Изабелк Енгелке 
 

 

Асистент на АС : Деница Калоянова 
 

 

Отсъстващи : 

  
- Ксавие Марсенак - пълномощно на Изабел Симон  
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Дневен ред : 

 

1. Проучване на образователната структура и арбитраж 

 

2. Анализ и оптимизиране на разпределението на учебната програма 

 

3.  Вътрешен правилник : обновяване на режимите за излизане/влизане 

 

4. Проучване на Училищен календар 2016/2017 

 

5. Проект „Матура в ЛВЮ по избор” 

 

6. Проект „Училище за още по-малките” 

 

7. Преглед на устройствата ни за сигурност 

 

8. Бюджетен календар  

 

9. Въвеждане на такси за разглеждане върху месечното плащане на 

училищните такси 

 

10.  Други въпроси  

 

 

 

 

1. Проучване на образователната структура и арбитраж 

 

 

Админстративният съвет поиска възможност за сливане на класовете от 3ᵉ с оглед на 

малкия брой ученици в ниво (два класа по 12 и 13 ученици). Това сливане би позволило 

по-голямо съревнование между учениците, както и бихме се доближили до 

препоръките на АФОЧ и би създало условия за по-добро разпределение на учебната 

програма в средното училище. Би се отразило върху заетостта на учителите и в 

последствие би олекотило програмата на учениците. 

 

Дирекцията спомена за отрицателното въздействие върху учениците при евентуална 

смяна на преподавател и проблеми с реадаптация поради различните педагогически 

практики на преподавателите, но също и поради връзката между учител и ученик. 

 

Г-н Гийом Робер зададе въпрос дали този подход не би предизвикал повече оплаквания 

у родителите, поради евентуални трудности за обосноваване на сливането на класовете 

два месеца след започване на учебната година.  
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2. Анализ и оптимизиране на разпределението на учебната програма 

 

Админстративният съвет спомена за недоволството на родителите по отношение на 

разпределението на учебната програма и големия брой часове в средното училище. За 

някои деца, присъственото време в училище превишава 40 часа на седмица, а учебните 

дни свършват много късно. Родителите сигнализират за постоянна умора у децата, 

вследствие на дългите учебни дни в училище. Като свършват училище към 17.30ч и 

18.30ч следобяд, губят много време в задръствания в пикови часове. От друга страна, 

липсват ефикасни занимания по време на часовете за свободни занимания или 

педагогически занимания в тези часове. 

 

Дирекцията обясни за необходимостта от часове за свободни занимания : време за 

самостоятелна работа, възможност за позлване на библиотеката, по-голяма обедна 

почивка, възпитание да се цени образователното време в училище; възпитание в 

самостоятелност и индивидуална работа; възможност за почивка между часовете.  

 

Административният съвет отговори, че големият брой (3 и повече) часове за свободни 

занимания е загуба на време. При по-рано свършване на учебните занятия, учениците 

ще имат възможност да направят сами избор за свободното време след часовете – 

извънкласни дейности, спорт, писане на домашни или почивка... С настоящото 

разпределение на учебната програма учениците са лишени от този избор. Още повече, 

че настоящата организация създава проблеми също и с транспорта, тъй като децата 

губят много време в трафика. 

 

Г-н Гийом Робер предложи разпределението на учебната програма да бъде разгледано 

от всички засегнати страни и ниво по ниво. 

 

Админстративният съвет предложи разкриването на извънкласни дейности и за 

учениците от ниво Колеж. 

 

 

Предвидени действия : събрание на Дирекцията, Управителния съвет, представители на 

родители от Общоучилищния съвет и представители на персонала в сряда, 5 октомври с 

цел намиране на решения за оптимизиране на разпределението на учебната програма на 

учениците.  

 

3. Бюджетен календар 

Г-н Василев предложи следния календар : 

Прогнозиране на изпълнението на бюджета 2016 : 10/10/2016 

Първи вариант на бюджет 2017 без педагогически нужди към 17 октомври 2016 

 

Първа възможна работна среща : седмицата преди Ваканцията за Вси светии 

 

Втори вариант на бюджет 2017 с педагогическите нужди : седмицата след Ваканцията 

за Вси светии 
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Представяне на бюджета пред Управителен съвет : последната седмица на ноември, 

преди гласуването на Общо събрание декември месец 

 

Г-н Ганев поиска информация за възможностите за икономии. 

 

Това, което се практикува в мрежата на АФОЧ:  

 

-училището не участва в поемането на разходите на училищните пътувания 

 

-не се правят намаления върху таксите за семействата с повече от едно дете в 

училището 

 

-участие на родителите в закупуването на училищните материали; 

 

-най-големите икономии биха произтекли от оптимизирането на броя на учениците в 

клас и намаляването на избираемите предмети : нормата в Училищата с пряко 

управление е по 30 ученика в клас в началното училище и по 32 в средното училище. Г-

н Робер отбеляза, че в Училищата с пряко управление тази норма не винаги е спазвана.  

 

По отношение на приходите, увеличението би произтекло единствено от увеличението 

на броя на учениците в клас или от по-високи училищни такси. Г-н Василев отбеляза, 

че ние сме сред малкото училища, които не са променяли училищните такси от 3 

години.  

 

 

10. Други въпроси 

 

Дирекцията съобщи, че депутатът на французите в чужбина, г-н Пиер Ив-льо-Борнь е 

предложил финансиране от 6000 евро за проект на училището (ново оборудване, 

интерактивни дъски). 

 

Предвидени са два Управителни съвета, за да разгледат въпросите, които не са били 

засегнати.  
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