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ШКІЛЬНА РАДА 20/11/2018 

 

 
Директор та викладачі: Флоріан КОССА, директор початкової школи; Сабін БАТОР, MS-PS A; Санді МОДІНЕ, MS-PS B; Домінік 

РАКЛЬ, GS A; Жюлі БУЙЄ, GS B (відсутня з поважної причини); Надя УЛД АММУ, CPV; Валері ВІТАЛЬ, CPJ; Мюрієль ДОБЕР, CE1A; 

Крістель ЖЕЛЕР, CE1B; Маріон БЕЛЛАНЖЕР, CE2A; Самюель ЖАНАНЖЕЛІ, CE2B; Франсіс МАЗЮЄ, CM1A; Соня КЮСМЕРЧИК, 

CM1B; Гійом ЖАК, CM2A; Стефан ГАЙБО, CM2B; Олена ДУБРОВИНА, українська мова; Крістіна Дуттон, англійська мова; Патрісія 

ЛАНГФОР, англійська мова; Катерина ПРУНЧАК, FLSCO 3-4; Олеся СЕРГІЄНКО, FLSCO 1-2. Представники батьків учнів: Едуард 

МАЙОР (Любов ЦАПЕНКОВА), MS-PS A (відсутній); Афанасій ПІЛЬКЕВИЧ, MS-PS B (відсутній); Агат ГІЄ, GS A; Гаель КЕРВІЗІЧ 

(Ольга ФРОЛОВА), GS B; Каролін БІГОРНЬ, CPJ; Селін ЕСПОЗІТО, CPV; Ізабель ШЕНТКЕРЕШТИ ДЕ ЗАГОН, CE1A (відсутня); 

Стефані ПРАТІ CE1B (відсутня); Інна КІЛОВАТА, CE2A; Катерина БЛОНД ШЕРУБАЛКА, CE2B (відсутня); Мод ЖОЗЕФ, CM1A; 

Катерина ПОЛЯКОВА (Оксана ХЕРТЛЬ), CM1B. Члени, що виконують функції консультантів: Дезі ОДДОН, Директор; Людмила 

ЧУДОВА, заступник директора з загальних та фінансових питань. 

 
  ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

 

✓ Затвердження шкільної ради : завдання та функціонування 

✓ Бюджет на  2018-2019 навчальний рік: структура, штат та приміщення 

✓ Внесення змін у внутрішній розпорядок 

✓ Педагогічні проекти 

✓ Шкільний календарний план на 2019-2020 рр. 

 

 

 
Відкриття засідання о 16:00 
 
Присутні 28 членів з 34 запрошених.  

. 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ШКІЛЬНОЇ РАДИ  
 

Відповідно до кодексу про освіту, рада є основним органом школи, органом внутрішньої взаємодії з правом 
прийняття рішень. За пропозицією директора школи, рада приймає внутрішній регламент школи, і її думка має 
враховуватися при вирішенні усіх питань, пов'язаних з функціонуванням і життям школи. Вона збиратиметься 
щонайменше один раз на квартал за встановленим порядком денним. 
 
Основною мовою спілкування є французька. Проте, кожен учасник може висловлюватися на тій мові, якій він віддає 
перевагу. Звіти будуть складатися французькою мовою, розміщуватися онлайн та перекладатися на українську 
мову. 
 
Кожен член ради, що представляє викладачів або батьків, має один голос. 
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  БЮДЖЕТ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  
 

Можливості прийому на рівні GS були збільшені до 48 учнів, завдяки облаштуванню нового приміщення. 
 
Проблема виникає на рівні CP,  де можливість прийому обмежена 42 учнями. Додатковий простір дозволив би 
відкрити третій клас CP, що дозволило б підтримувати та вирівнювати кількість до 48 учнів, зменшуючи при цьому 
розмір класу CP до 16 учнів. Планується побудувати ще один поверх над новим приміщенням  для розміщення 
BCD. 
 
Рада приймає рішення, у консультативному порядку, одноголосно, на користь цих заходів. Якщо органи, що 
приймають рішення - Рада навчального закладу та Правління - затвердять проект, залучення додаткового вчителя 
почнеться в січні. 
 
Також розглядається прийом на роботу додаткового вчителя англійської мови. 
 
Документація на нерухоме майно для переїзду Ліцею залишається першочерговим завданням  для Посольства. 
 

  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН У ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК  
 

Щоб дотримуватися заборони мобільних телефонів, прийнятої у Франції, оновлюються правила використання 

цифрової техніки, як доповнення до внутрішнього розпорядку. Використання учнями підключеного пристрою 

(телефону, планшета, підключеного годинника...) заборонено під час занять, в школі або на вулиці, або тільки з 

дозволу відповідального викладача чи іншого працівника школи. Ці пристрої повинні виключатися і зберігатися 

у портфелі, за винятком термінових випадків. 

 

Крім того, статут щодо супроводжуючих батьків буде оновлений для запобігання будь-якому неналежному 

використанню фотографій. Викладач, який відповідає за вихід за межі школи, визначить використання, і дозвіл 

на фотографування одержить лише один з батьків. 

 
 

 
  ПЕДАГОГІЧНІ ПРОЕКТИ  

 

Крос ADK -  Вперше в цьому році початкові та середні класи були об'єднані в одному в тому ж місці. Захід 

одностайно позитивно оцінили як учні, так і батьки. Ці останні підкреслюють, що вбрання, запропоноване 

школою - sweat-shirts і кепки, t-shirts в циклі 1 - підсилюють почуття приналежності. Виготовлення цього одягу 

представляє значні витрати для закладу, тому одяг буде наданий один раз, а надалі запропонований до 

продажу для тих, хто бажає його оновити. 

Міжкласні команди ("будинки") - Ідея полягає в тому, щоб змішати учнів з різних рівнів в одну команду, щоб 

запропонувати їм новий ступінь взаємодії, проміжний між класом і школою, і посилити відчуття приналежності. 

Викладачі та адміністративний персонал також є частиною цих команд. Цього року відбулася церемонія 

заснування. Гімни, відеокліпи або емблеми, що представляють кожну команду, були або будуть створені. 

Періодично «будинки» провадитимуть збори для прийняття рішень щодо проектів і заходів, які будуть 

виконуватися в майбутньому. 

 

Тиждень французьких ліцеїв в усьому світі - батьки учнів циклів 1 і 2 були запрошені на заняття для участі в 

різних заходах на тему багатомовності (читання традиційних казок і пісні рідною мовою, вивчення типових 

страв  їхніх країн ...). Вся освітня спільнота також 
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запрошується на відкриття виставки робіт учнів середніх шкіл в Едюкаторіум в п'ятницю 23 листопада. В 

рамках Року Франції в Україні інші запрошення будуть надіслані батькам учнів. 

Збір іграшок для дітей в лікарнях - З ініціативи батька одного з учнів і викладача цей збір відкритий для всіх. 

Шукається партнерська асоціація. 

 

Пристрій BYOD ("Bring Your Own Device ") або AVEC ("Принесіть своє підключене обладнання"), планшети 1: 1 

у пілотних класах CM1B, CM2A та CM2B – Згідно вказівкам Міністерства, ці проекти спрямовані на полегшення 

ваги портфелів, полегшують для учнів оволодіння цифровими пристроями та зменшують ризик розриву між 

цифровими освітніми практиками, що здійснюються під час занять та поза шкільним часом. Слід зазначити, що 

18 сторінок витягів з Програм явно посилаються на використання цифрових технологій як службових у навчанні 

та у набутті  навичок та знань. IPads були обрані для програмного та апаратного забезпечення. Хоча Ліцей 

інвестував у цілий ряд пристроїв, підтримка індивідуальних пристроїв має переваги. 

 

Зауважимо, що минулого року Radio ADK отримало нагороду CLEMI як кращий іноземний ЗМІ для шкіл! 

 

Перші відгуки про зміни, зроблені на прохання AEFE щодо обсягу щотижневих розкладів, були позитивними 

або нейтральними; вчителі констатують, що деякі учні втомлюються менше і краще включаються у заходи на 

французькій мові. 

 
 

 
  ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НА 2019-2020 РР.  

 

Висловлюється позитивна думка щодо проекту шкільного календарного плану на 2019-2020 рр.,  для передачі до 

ради навчального закладу. 

 

Засідання закрите о 17.45. 

 

 

Представник батьків учнів, К. БІГОРНЬ  Представник викладачів, Н. УЛД АММУ 


