
Протокол от Общоучилищен Съвет на 22 февруари 2018 
 
Присъстващи : вж списък с присъстващи (приложение 1) 
12 присъстващи с право на глас, кворумът е достигнат, заседанието започва в 18h. 
Стефан ЖАН – представител на преподавателите и възпитателите – е избран за протоколчик.  
 
Председателят на Общоучилищния Съвет предлага протокола на ОС от 21 ноември 2017 за 
въпроси и забележки от страна на членовете. Няма забележки.  
 
Предлага се за гласуване от ОС : « Приемате ли протокола на ОС от 21 ноември 2017 ? » 
Вот :   Против : 0     Въздържали се : 0   За : 12    Протокол на ОС на 21 ноември 2017 е одобрен 
единодушно.  
 
Председателят на ОС предлага за гласуване следния дневен ред :  
 
1) Училищен календар 2018-2019 
2) Таблица за оценяване при устен изпит DNB 
3) 8 разни въпроси 
 
1) Училищен календар 2018-2019 
Вследствие на Съвета на Началното училище, на Съвета за Гимназиалния живот, на 
Педагогическия съвет и на Съвета на Горния курс,  
Председателят на ОС предлага проект на график с ваканция, който спазва законовите рамки на 
преподаването в началното училище : по-точно - 36 седмици,  900 учебни часа, с хармонично 
редуване на период на обучение и период на ваканция.  
Предложеният календар е подобен по дух на този от изминаващата година. 
Една представителка на родителите повдига въпроса за спазване на българските почивни дни. 
Според българския закон, почивни дни, които се падавт в събота, дават право за почивка в 
понеделник. 
Представител на преподавателите напомня, че почивните дни са сметнати в 900-те годишни 
часа, ако се падат през делничен ден.   
Г-н Василев обяснява разликата между почивни дни и работни дни, според местното 
законодателство.  
 
Календарът е предложен за гласуване (вж приложение 2) 
 
Против : 0 Въздържали се : 0 За : 12 
 
Този календар е приет единодушно, така че ще бъде предложен на AEFE и на дипломатическия 
пост за одобрение. 
 
2) Таблица за оценяване на устния изпит DNB 
Вследствие на педагогическия съвет, на Съвета на Гимназиален живот и на Съвета на 
горния курс 
Председателят на ОС предлага таблица с начин на оценяване на устния изпит по DNB, която 
педагогическия съвет предварително е изготвил. (вж приложение 3) 
Представителката на родителите задава въпрос относно оценяването. Председателят на ОС 
уточнява, че ученикът има избор между различни оси – Проект за гражданска съвест, Проект 
Бъдеще (стаж във фирма), история на изкуствата, E.P.I. , а и трябва да реши дали да се 
представя на устния си изпит на чужд език.  
По отношение на оценките, Председателят на ОС обяснява, че трите цифрови изражения (2-6-
10) отговарят приблизително на три нива : непридобито умение, умение на път да бъде 
придобито и придобито такова. Касае се за оценяване на уменията.  
 
Таблицата за оценяване на устния изпит на DNB 2018 е предложена на гласуване :  
 
Против : 0  Въздържали се : 0 За : 12 
Таблицата е приета единодушно. 
 
3) Разни въпроси :  



 
a) До края на месец юни 2018 какви екскурзии с нощувки са предвидени ? 
Началното училище : 3 пътувания  
CM2 A Витоша през пролетта 
CM2 BC  Нормандия от 22 до 27 април 
Клуб ръгби Милано  6 -7- 8 април 
 
Смесени ученици от началното училище и горния курс : 1 пътуване 
 
- Олимпия (Гърция)  Проект Олимпийски игри  30 ученици от цикъл 3 (CM1 CM2 6me) 
 
Горен курс : 6 пътувания 
 
- Геоложка екскурзия в Сърбия от 13 до 18 април  1re S 
- Културно посещение в клас  4ème юни 2018   (Девин…..)   3 дни 
- Културно посещения в България  5ème   юни 2018   ( Катунище…)   3 дни 
- Ръгби   Рим, Египет лицея 15 до 19 март 
- MFNU   Хага   1re и 2nde   10уч.    21 до 26 март 
- Цюрих   Международни младежки игри  6 уч. от 5 до 7 юни  6уч. от 2nde 
 
b) – Може ли да ни информирате за бюджета, с който разполагате за проектите и има ли 
неодобрени проекти ? 
 
Председателят на ОС отбелязва, че при гласуването на бюджета не е имало неодобрени 
проекти.  
По отношение на финансовата част Председателят на ОС дава думата на господин Адм. и Фин 
Директор, който обяснява, че този разход възлиза на 143000 лева, към които се добавят 
изпитите за сертификати по езици, или 197000 лева (2,65% от разходите на лицея). 
 
c)– Може ли да ни бъде съобщен календара с изпитите?   Предвидено ли е време за 
преговор? 
Г-жа зам.директорката отговаря, че календара с изпитите е публикуван точно в същия ден, 
тоест на 22 февруари в Държавен Вестник на Франция. 
DNB : Понеделник 18 и 19 юни / Устен изпит от 28 май до 1ви юни.  
ASSR2 : /безопасност на движението/ през април-май 
BAC : от 5 до 12 юни   
Периодът за преговор ще бъде решен на педагогически съвет.  
Изпити по чужд език за учениците от 1ères ES/S на 19 февруари.  
TPE : от 13 до 22 март 
Пробен изпит DNB n°2 :  26 и 27 април 
Пробна матура n°2 : от 2 до 6 април 
Изпити по френски и по науки в клас première : 14-18 май 
 
d) Имаме ли информация относно реформата на матурата ? 
Председателят на ОС отговаря, че към момента имаме малко информация, основно чрез прес-
комюнике. Когато официалната информация бъде публикувана, няма да пропуснем да 
информираме засегнатите семейства.  
 
e) Проблематика със заместванията на учителите, които в момента са на професионални 
стажове 
Представителка на родителите напомня ситуация при 4 дни за период от два месеца и 
половина, по време на които учениците са имали по 1-2 часа реално.  
Г-жа заместник директор напомня, че прави всичко възможно, за да уплътни програмите според 
отсъствията на едни и възможността да заместват на други. 
Представителката на родителите предлага решения от типа – разпределяне на възможните 
отсъствия, прегрупиране на учениците в различни класове, предвиждане на съвместни 
дейности...  
Напомня се също, че все пак този стаж, в който участваха 13 наши учители е изключение.  



Представител на преподавателите сигнализира за проблем със заместването на колега в 
началното училище, информацията е потвърдена от г-н директора на началното училище, 
който би желал да създаде екип от заместващи преподаватели.  
Г-н Адм. и фин. Директор подчертава проблема с липсата на французи – резиденти в България, 
които биха могли да помагат периодично.  
 
 
 
f) Можем ли да получим програма за сертификатите по езици. 
Председателят на ОС заявява, че тази информация е налична на сайта на училището. (cf 
приложение 4) 
Раздава се таблица, което обобщава изпитите DELF (Френски Институт) и сертификатите в 
различните институции : Cambridge British Council, ИЧС, Goethe, Cervantès.  
Представителка на родителите пита дали родителите могат да запишат децата си, за да 
получат по-високо ниво, независимо от записването им с класа.  
Председателят на ОС обявява, че в такъв случай, родителите трябва лично да се свържат с 
институциите. 
Представителката на родителите пита дали в часовете е предвидено време за подготовка за 
този тип изпити.  
Председателят на ОС отговаря, че това не е мисията на училището, което следва френските 
програми и подготвя учениците за френските изпити, но преподавателите могат да си служат с 
материали, специфични за изпитите за сертификат по време на часовете, за да свикват 
учениците с формата на този тип изпити.  
 
g) Каква е цифровата равносметка от Форума на занаятите ?  
Председателят на ОС дава статистика относно форума на занаятите, който се състоя на 20 
януари 2018 в лицея.  
26 професионалисти, 13 тематични ателиета. 100 ученици 
Бюджет от 1300 евро бе отпуснат. Той послужи да се финансира мисия на съветник по 
професионалната ориентация и психолог, както и за организацията на форума. Остатъкът е 
предвиден за закупуване на дидактични материали.  
Председателят на ОС уточнява, че форумът на занаятите се редува с форум на 
професионалната ориентация, като позволява на учениците да откриват различни 
университети, висши училища и професионалисти в дадена област, бивши ученици.  
 
h) Учебен план 
Въпросите относно учебния план се нуждаят от повече време за подготовка, за да бъде 
отговорено задоволително.  
 
i) Може ли преводът на протоколите от ОС да бъдат поместени на интернет сайта на 

лицея? 
 Председателят на ОС кима с глава и казва, че е поел този ангажимент. Все пак трябва да се 
внимава протоколите да бъдат истински протоколи. Не става дума за минути пред Съда, трябва 
да се предаде духа на дебатите и детайлите по гласуването.  
 
Когато дневният ред е изчерпан, събранието приключва в 19h10. 
 

 
 
Стефан ЖАН        Паскал МУРО 
Представител на преподавателите     Директор  
Протоколчик        Председател на ОС 
 

 










