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 Інформація про принципи вибору підручників та інших навчальних матеріалів

 Програма з англійської мови 

 

26присутніхз29запрошених. 

 

ШКІЛЬНА РАДА 

Відповідно до Кодексу про освіту, це головний

прийняття рішень. За пропозицією директора школи

розпорядку школи, висловлюєбудь-які думки та подає будь

питань, які стосуються життя школи. Він буде з
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директор початкової школи. Представники викладацького складу

; Домінік Ракль, MS-GS/ Середня/ Старша група ; Катрін Дюффур

Валері Віталь, CPJ/ Підготовчий клас CPJ; Мюріель ДОБЕР, CE

Маріон Беланже, CE2A / Другий класCE2A; СамюельЖІАННАНЖЕЛІ

A; Стефан ГЕБО, CM1B /Третій класCM1B; Гійом Жак, CM2A

Представники батьків учнів :Селін Еспосіто, Олена Федотова

були відсутніна перших голосуваннях), П.Кієнц, Інна Кіловата,ДінаМалюкова ; Дмитро Буц

Представники-консультанти :ДезиОддон, Директор ; Людмила Чудова

ПаскальСліванскі,Радник з питань співробітництва та культурної діяльності

повноваження тафункціонування 

2018 : структура, персоналта приміщення 

Поправки до правилвнутрішнього розпорядку 

та на майбутнє 

Інформація про принципи вибору підручників та інших навчальних матеріалів 

головнийустановчий консультативний орган з повноваженнями щодо 

прийняття рішень. За пропозицією директора школи, він ставить на голосування правила внутрішнього 

думки та подає будь-які пропозиції щодо фунціонування

стосуються життя школи. Він буде збиратись принаймні один раз на квартал (триместр)
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Представники викладацького складу:Лоранс Дріуш, PS/ 

Катрін Дюффур, GS/ Старша група; 

CE1A/ Перший клас CE1A; 

ЖІАННАНЖЕЛІ, CE2B / Другий клас 

A/Четвертий клас CM2A; 

Олена Федотова, Паскаль Ієронімус, 

Дмитро Буц (відсутній),ТьєрріДусе 

Людмила Чудова, Адміністративний та 

Радник з питань співробітництва та культурної діяльності; Олеся Сергієнко, 

консультативний орган з повноваженнями щодо 

ставить на голосування правила внутрішнього 

фунціонування школи та усіх 

(триместр). 



Основною мовою переговорів є французька мова. 

якою йому зручно. Звіти будуть надруковані французькою мовою

Інтернеті. 

Кожен учасник засідання, який представляє вчителів

ЗАПИС ДО ШКОЛИ 

Кількість учнів у початковій школідещо зменшилась

школі), зростання кількостіучнів у колежі, що забезпечує зростання 

Вживаються заходи для підвищення обізнаності та розуміння 

кавою та круасанами",присвячену темі дитячого сад

ліцеїв,відвідалидвадцять батьків.Інформація про н

Зарахування до класів СР або СЕ1 дітей без попереднього досвіду навчання

вже навчаються, отримуютьможливість використання додаткових інструментів спрямованих на підвищення 

успішності (персоналізовані програми успішності навчання, 

французької мовияк мови навчання
1
 ...). 

вже була оновлена, запланований на 2018

видатки були запропоновані в бюджеті. 

Підкреслюється важливість участі батьків у житт

Директор Ліцею відзначає, що комітет управління працює над питанням 

денному загальних зборів 14 грудня: бюджет на 2018 рік та питання про нерухомість

КАДРОВИЙ СКЛАД 

Директор втручається у розподіл посад резидентів. 

оплаченихAEFE, сімох резидентів, що о

комітетом. Оскільки, нинішній штат працівників не 

заява про закриття вакантної посади (одностайно), заява на відкриття посади (два голоси за, шістнадцять 

утрималися, три проти)  

Директор також додає, що Франція через державн

євро на рік. 

ПОПРАВКИ ДО ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯД

Були прийняті наступні поправки, перша 

3 - проти. 

(3-2.) Батьки вихованців1-го циклу (дитячий сад

рік. Батьки учнів 2 та 3-го циклів (початкова школа) 

табельнаприкінці кожного триместру. За п

                                                      

1
З вересня посилилась щоденна підтримка нових нефранкофонних учнів. 

вони зможуть працювати нарівні зі своїм класом. 

є французька мова. Проте, кожен учасник зможе висловлюватись

ь надруковані французькою мовою, перекладені українською та розміщені в 

, який представляє вчителів, батьків або учнів, має право голосу. 

Кількість учнів у початковій школідещо зменшилась (78 вихованців у дитячому садку, 211 

, що забезпечує зростання кількості учнів загалом

Вживаються заходи для підвищення обізнаності та розуміння функціонуванняфранцузької школи. "

дитячого садка, яка була організованав рамках

.Інформація про наступні зустрічі буде оголошенапізніше.

СР або СЕ1 дітей без попереднього досвіду навчання забороняється

можливість використання додаткових інструментів спрямованих на підвищення 

(персоналізовані програми успішності навчання, додаткова педагогічна діяльність

...). Розвиток системи занять із французької мовияк мови 

на 2018-2019 роки (предмети на рівні 50%навчального часу

батьків у житті школи. 

, що комітет управління працює над питанням пошуку нових приміщень. На порядку 

бюджет на 2018 рік та питання про нерухомість. 

Директор втручається у розподіл посад резидентів. Ідеться про три різні статуси: двох

оплачуються AEFE на піврокута сімох місцевих, 

нинішній штат працівників не вимагає відкриття посади, приймаються наступні пропозиції: 

посади (одностайно), заява на відкриття посади (два голоси за, шістнадцять 

що Франція через державного оператора, яким є AEFE, виділяє 

НУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

- одностайним голосуванням, друга - 14 голосами 

го циклу (дитячий садок) ознайомлюються із табелем результат

циклів (початкова школа) ознайомлюються та підписують електронний 

За паперовим варіантом цього табеля можназвернутись до

нових нефранкофонних учнів. Вони відвідуютьзаняття із  французької мови як 
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люватисьтією мовою, 

перекладені українською та розміщені в 

 

у дитячому садку, 211 учнів у початковій 

кількості учнів загалом (428 студентів). 

французької школи. "Зустріч із 

в рамках Тижня Французьких 

. 

забороняється. Проте,учні, які 

можливість використання додаткових інструментів спрямованих на підвищення їх 

додаткова педагогічна діяльність, заняття із 

ияк мови навчання, яка 

навчального часу), а відповідні 

приміщень. На порядку 

ох експатів, повністю 

місцевих, оплачених керівним 

вимагає відкриття посади, приймаються наступні пропозиції: 

посади (одностайно), заява на відкриття посади (два голоси за, шістнадцять 

, виділяє на одного учня 2300 

14 голосами за, 4 утрималися та 

результатівнавчання двічі на 

ознайомлюються та підписують електронний 

назвернутись доадміністрації. 

як мови навчання. З часом 



(4.) З міркувань безпеки та нормального пересування

навчального закладу заборонено, за винятком 

зустрічі. [...] Вихованців 1циклу батьки приводять і 

та 3-го циклівбатьки приводять та зустрічають біля воріт 

Стосовно першого пункту, зазначається, що переклад 

складність завдання унеможливлюєйого реалізацію 

Стосовнодругого пункту, інші поправки можуть бути прийняті

Запропоновано створення комісії з безпеки для вивчення таких заходів, як 

Дві поправки щодо мінімальної температури, нижче якої 

ОСВІТНІ ПРОЕКТИ 

Представлено календар найважливіших подій року. Пропонується проект шкільного обміну двох класів CM2 з 

Берлінським ліцеєм імені Вольтера,пов’язаний

темами будутьДруга Світова війна та Холодна війна. Розміщення в Берліні буде змішане

проживатимутьв родинахЛіцею-партнера,

переліт, становитиме від 300 до 400 євро. Рада одностайно 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИК

МАТЕРІАЛІВ 

У рамках програм Міністерства національної освіти кожний вчитель вільн

навчання. Шкільні підручники не обов'язково 

професіоналів. 

Деякі непорозуміння, наприклад, стосовно циклів, домашніх завдань, багаторівневих класів, будуть вирішені 

шляхом обговорення цього питання. 

ПРОГРАМА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Програма ліцею з Англійськоїмови відповідає вимогам

має таке ж значення, як і результати з інших дисциплін. Тому 

 

Закінчення засідання о 18:15. 

 

 

 

Секретарі засідання, Д. РакльтаC. Еспосіто

нормального пересуванняучнів, особам, які не працюють 

, за винятком годин прийому для громадськості або 

батьки приводять і забираютьз дитячого садка відповідно до розкладу

івбатьки приводять та зустрічають біля воріт приміщення школи. 

, зазначається, що переклад табелів українськоюмовоює бажаним; 

реалізацію найближчим часом. 

інші поправки можуть бути прийняті на наступних засіданнях Шкільної Ради

Запропоновано створення комісії з безпеки для вивчення таких заходів, як наприклад, використання 

поправки щодо мінімальної температури, нижче якої учніповинні залишатисяв приміщенні, відхиляються.

Представлено календар найважливіших подій року. Пропонується проект шкільного обміну двох класів CM2 з 

пов’язаний з програмами з історії та цивільного виховання

олодна війна. Розміщення в Берліні буде змішане:частина учнів 

, інша частина -на молодіжнихбазах. Вартість подорожі

, становитиме від 300 до 400 євро. Рада одностайно проголосувала за. 

ИПИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬН

У рамках програм Міністерства національної освіти кожний вчитель вільнийу виборі методів та інструментів 

ідручники не обов'язково мають відповідати програмам і використовуються на розсуд 

Деякі непорозуміння, наприклад, стосовно циклів, домашніх завдань, багаторівневих класів, будуть вирішені 

ОЇ МОВИ 

оїмови відповідає вимогам Міністерстваосвіти Франції. Оцінка із цього предмету 

як і результати з інших дисциплін. Тому його буде додано до табелів

Еспосіто   Президент Шкільної Ради, Ф. 

 

3 

які не працюють у Ліцеї, вхід до 

для громадськості або у разі призначеної 

забираютьз дитячого садка відповідно до розкладу. Учнів 2 

бажаним; проте, технічна 

наступних засіданнях Шкільної Ради. Зокрема, 

використання емблем. 

приміщенні, відхиляються. 

Представлено календар найважливіших подій року. Пропонується проект шкільного обміну двох класів CM2 з 

цивільного виховання. Основними 

:частина учнів 

подорожі, включаючи 

ІВ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ 

тодів та інструментів , 

програмам і використовуються на розсуд 

Деякі непорозуміння, наприклад, стосовно циклів, домашніх завдань, багаторівневих класів, будуть вирішені 

Оцінка із цього предмету 

табелів успішності. 

. Косса 


