Вх. №2084/05.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 3
от проведено заседание на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо СентЕкзюпери” – гр. Пловдив
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет на директора за изпълнение на стратегията за развитие на
Френска езикова гимназия за учебната 2016/2017г.
2. Съгласуване на училищен учебен план
3. Определяне на представители на родителите в училищния съвет „Твоят час” за
учебната 2017/2018 г.
Днес, 05.09.2017г., в дирекцията на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” , ул. «Вук
Караджич» № 13 А, гр. Пловдив се проведе четвърто заседание на членовете на
Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив.
Присъстваха 8 (осем) от общо 14 (четиринадесет) редовни членове и резерви на
Обществения съвет към училището, 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, както и г-жа Донка
Алексиева – главен учител.
Заседанието започна в 17.30 часа.
Във връзка с обстоятелството, че двама от членовете на Обществения съвет при ФЕГ
„Антоан дьо Сент - Екзюпери” град Пловдив са родители на ученици, които са
отписани от училището поради завършване на образованието си, а именно: г-жа Иванка
Петова и г-жа Цветанка Къцова, следва да се извърши промяна в Обществения съвет
както следва:
1. Досегашните членове на Обществения съвет г-жа Иванка Петова и г-жа
Цветанка Къцова, на основание чл.15, ал.1, т.1 от ПСУДОСДГУ, се заличават от
състава на Обществения съвет.
2.На тяхно място за членове на Обществения съвет на основание чл.15, ал.1, т.6
във връзка с чл.9, ал.5 от ПСУДОСДГУ се включват г-жа Мара Ставрева и г-жа Елена
Ханджиева по реда на резервите от протокол №1.
3. Новите членове на Обществения съвет следва да попълнят и подпишат
декларации за липсата на обстоятелствата по чл.5, ал.1 от ПСУДОСДГУ.
Г- жа Симеонова, председател на ОС, прочете предварително обявения дневен
ред. Пристъпи се към гласуване на дневния ред.
Гласували:8

- „За”:8

„Въздържали се”:0

Точка 1 от дневния ред: Приемане на отчет на директора за изпълнение на
стратегията за развитие на Френска езикова гимназия за учебната 2016/2017г.
Г-жа Николова припомни на членовете на ОС, че Стратегията за развитие на
училището е документ, който се разработва за следващите 4 години с приложени към
него план за действие и финансиране за 2 години. Г-жа Донка Алексиева – главен
учител на ФЕГ, запозна членовете на ОС с отчета за изпълнение на Стратегията.
Подчерта, че през учебната 2016/2017 година акцентът е бил върху два основни
момента –съчетаване на приемственост и прилагане на новия ЗПУО. Няма дейност,
която да е заложена в плана за учебната година и да не е изпълнена.
Реализирани са всичките заложени възлови . Г-жа Алексиева изброи и описа
изпълнението на всяка една от тях.
Г-жа Илиева направи предложение в програмите по ГЗЕИО да се включат теми с
практическа насоченост – например как се попълват формуляри и документи. Г-жа
Алексиева обясни, че гражданското образование е интегрирано в учебните предмети. В
XII клас се изучава Свят и личност и в учебните програми са включени такива теми,
както и в плановете за ЧК. Г-жа Илиева и г-н Найденов предложиха да се изпратят
писма до ректорите на ПУ, УХТ, Медицински университет и други ВУЗ с предложения
за партньорство между институциите за осъществяване на изнесени уроци в
лаборатории и осъществяване на кариерно ориентиране на учениците.
Пристъпи се към гласуване за приемане на отчета.
Гласували:8

- „За”:8

„Въздържали се”:0

Точка 2 от дневния ред: Съгласуване на училищен учебен план за 2017/2018 г.
Г-жа Николова представи плана. Той е разработен на базата на рамковия учебен
план. Училището разпределя 2 часа от избираемите учебни часове от Раздел Б, както
следва:
1 час – чужд език (френски/ английски);
½ час – музика
½ час – изобразително изкуство.
Часовете разширена подготовка компенсират намаления хорариум часове по
изкуствата в Раздел А на задължителните часове.
Пристъпи се към гласуване за съгласуване на УУП.
Гласували:8

- „За”:8

„Въздържали се”:0

Точка 3 от дневния ред: Определяне на представители на родителите в
училищния съвет „Твоят час” за учебната 2017/2018 г.
Г-н Найденов предложи г-жа Георгия Илиева да представлява Обществения
съвет в училищния съвет „Твоят час”. Г-жа Илиева прие номинацията.
Пристъпи се към гласуване за избор на представител.
Гласували:8

- „За”:8

„Въздържали се”:0

Преди закриване на заседанието г-н Найденов прави две предложения:
1. На родителската среща на VIII клас класните ръководители да поканят
родителите на новопостъпилите ученици да изберат представител на родителите, който
да има право като асоцииран член да посещава заседанията на Обществения съвет.
2. Да се проучи нагласата на училищната общност за въвеждане на училищни
символи – значка или друг символ, който да се носи за празнични събития.
С изчерпване на дневния реда събранието на родителите беше закрито в 19.30
часа.

Приложение:
1. Присъствен списък;
Съставил:

Ана Атанасова (п)

Миглена Симеонова

(п)

Председател на Обществения съвет при ФЕГ

