
Вх. №812/02.09.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

от проведено заседание на Обществения съвет  към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”  – гр. 

Пловдив  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на отчет на директора за изпълнение на стратегията за развитие на Френска езикова 

гимназия за учебната 2021/2022г. 

2. Съгласуване на училищни учебни планове за 2022/2023 учебна година  

       Днес, 02.09.2022 г., се проведе трето заседание онлайн на членовете на Обществения съвет към 

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив.   

       Присъстваха 5 (пет) от  общо 7 (седем) редовни членове на Обществения съвет към училището, 

което определя заседанието като редовно.  

       Документите за разглеждане от ОС са предоставени предварително в електронен вариант с 

разяснения от директора на ФЕГ.  

       Заседанието започна в 15.00 часа.   

       Представен бе предварително обявения дневен ред.  

 

 Точка 1 от дневния ред: Приемане на отчет на директора за изпълнение на стратегията за 

развитие на Френска езикова гимназия за учебната 2021/2022г. 

            Членовете на ОС са осведомени, че Стратегията за развитие на училището е документ, който 

се разработва за 4 години с приложени към него план за действие и финансиране за 2 години. Г-жа 

Николова, директор на ФЕГ, е изготвила и предоставила на членовете на ОС отчет за изпълнение на 

Стратегията.  

 Присъсващите членове на ОС нямат въпроси към отчета и го приемат без възражения. 

Гласували:5     -   „За”:5      „Въздържали се”:0 

 

Точка 2 от дневния ред: Съгласуване на училищни учебни планове за VIII-XII клас за 

учебната 2022/2023 г. 

Те са разработени на базата на рамковия учебен план. УУП за VIII, IX, X, XI и XII клас са 

тези, по които училището е обучавало учениците си в предходната учебна година. Единствената 

разлика е в смяна на учебен предмет, който се изучава в X клас в разширена подготовка с 18 часа 

годишен хорариум: през учебната 2022/2023 година вместо информационни технологии учениците 

ще изучават математика. Промяната е направена във връзка с провеждането на НВО по математика 

след X клас и цели повишаване на резултатите на учениците.  

 

Пристъпи се към гласуване за съгласуване на УУП. 

 

Гласували:5     -   „За”:5      „Въздържали се”:0 

 

С това дневният ред е изчерпан. Заседанието е закрито. 

 

Приложение: 

1. Присъствен списък; 

Съставил:  Зорница Дачева    

 Председател на Обществения съвет при ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 


