Вх. №....................../.........01.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 1
от проведено заседание на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо СентЕкзюпери” – гр. Пловдив за учебната 2017/2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Становище по училищния план-прием за учебната 2018/2019г. по реда на чл.
143, ал.1 от ЗПУО
Днес, 05.01.2018г., в дирекцията на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” , ул. «Вук
Караджич» № 13 А, гр. Пловдив се проведе първо заседание за учебната 2017/2018
година на членовете на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр.
Пловдив.
Присъстваха 5 (пет) редовни членове на Обществения съвет към училището и 2
(двама) от състава на резервите, което определя заседанието като редовно.
На заседанието присъстваха и членове на училищното ръководство, представлявани
от г-жа Мариела Николова- директор и г-жа Ана Атанасова- ЗДУД и протоколиращ.
Заседанието започна в 17.30 часа.
Г- жа Симеонова, председател на ОС, прочете предварително обявения дневен ред.
Пристъпи се към гласуване на дневния ред.
Гласували:7

- „За”:7

„Въздържали се”:0

Точка 1 от дневния ред: Директорът на ФЕГ г-жа Мариела Николова представи на
членовете на Обществения съвет предложение за държавен план- прием за учебната
2018/2019 г., прието с протокол №5/20.12.2017г. от заседание на Педагогически
съвет, както следва:
Профил Чужди езици, дневна форма на обучение
Френски език- общо 130 ученици, без квоти за момчета и момичета /5 паралелки, 26
ученици./
Профилиращи предмети- Първи предмет- френски език, втори предмет- английски
език, трети предмет- български език и литература.
Английски език- общо 78 ученици, без квоти за момчета и момичета /3 паралелки, 26
ученици.
Профилиращи предмети- Първи предмет- английски език, Втори предмет- френски
език, трети предмет- български език и литература.
Общо: 208 ученици
5-годишен курс на обучение
Балообразуване: утроените точки oт нaциoнaлнoтo външнo oцeнявaнe пo БEЛ и
точките от националното външно оценяване по Maтeмaтиĸa, плюc оценката,

приравнена в точки oт удостоверението за VII ĸлac пo БEЛ, плюc оценката, приравнена
в точки oт удостоверението зa VII ĸлac пo мaтeмaтиĸa.
Г-жа Илиева направи предложение в бъдеще да се обмисли възможност за
профилиращи предмети, които биха отговаряли на потребностите на българския
бизнес. Г-жа Илиева и г-н Найденов предложиха да се популяризират дейностите на
училището и учениците, свързани с работата по проекти, с доброволчество, в услуга на
гражданите на гр. Пловдив, което допълнително ще аргументира предложението за
план-прием.
Г- жа Симеонова предложи Общественият съвет да даде положително становище за
представения план-прием за учебната 2018/2019г.
Пристъпи се към гласуване на предложението.
Гласували:7

- „За”:7

„Въздържали се”:0

Решение: Общественият съвет изказва положително становище за План-приема за
учебната 2018/2019г.
Следващото заседание на ОС бе насрочено за 24.01.2018 г. от 17.30 часа.
С изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18.30 часа.

Приложение:
1. Присъствен списък
Съставил:

Ана Атанасова (п)

Миглена Симеонова

(п)

Председател на Обществения съвет при ФЕГ

