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РАДА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N°3 02/06/2022 

    

Присутні :  

Обов’язкові члени : 

Дезі ОДДОН, Директор 

Віржіль МУРО, Директор початкової школи 

Олів’є ЖАКО, Радник з питань співробітництва та культурної діяльності 

Ольга ГРИЦАЙ, менеджер, в.о. Виконавчого Директора 

Представники трудового колективу : 

Гійом ЖАК, Вчитель 

Стефан ГЕБО, Вчитель 

Фанні ТЕЛЛЄН, Викладач літератури (Заступник пана ДЮССОЗА) 

Ніна САЛАТА, Менеджер з персоналу 

Представники від батьків учнів : 

Пані Мод ЖОЗЕФ 

Пан Овідіу СІМІНА 

Представник від учнів : 

Ольга ПОЗНЯКОВА, учениця класу Terminale та віце-президент CVL (шкільної ради) 

Запрошені гості : 

Пан Давід ФРАНК, Радник громадян Франції за кордоном 

Пан П’є БЛОНДЕ, Голова Правління 

Пан Олександр ЖОЗЕФ, скарбник Комітету Правління 

Пан Поль СУЛІГУ, Аташе по співпраці з французької мови  
 

Відсутні з поважної причини : Пані ІЄРОНІМЮС 

 

Секретар засідання : Фанні ТЕЛЛЄН 
 

Засідання ради навчального закладу відбулося в режимі відео конференції. 

ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

✔ Затвердження протоколу засідання ради навчального закладу від 9 березня 2022 року 

✔ Підсумок 4-го та 5-го навчальних періодів в режимі EAD (Дистанційного навчання) 

✔ Прогноз на початок нового навчального року 2022 

✔ Інші питання 

 

Засідання в режимі відео конференції розпочалося о 17:38. Присутні 11 членів із 12 запрошених з правом 
голосу. Досягнуто кворуму. Четверо запрошених гостей. 
Порядок денний затверджено одноголосно. 
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ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ РАДИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВІД 09.03.2022 
 
Керівник навчального закладу пропонує затвердити протокол Ради навчального закладу від 09.03.2022. 
Протокол був ухвалений одноголосно.  
 

ПІДСУМОК 4-ГО ТА 5-ГО ПЕРІОДІВ НАВЧАННЯ В РЕЖИМІ EAD (ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ) 
 
Директор нагадує контекст. Воєнний конфлікт спалахнув в Україні 24 лютого, коли школа зачинилась 
на зимові канікули. Таким чином, за спільною згодою AEFE та дипломатичної  установи та за підтримки 
Комітету Правління було впроваджено  дистанційне навчання для 4-го та 5-го періодів. 
 
197 учнів, тобто 40% від загальної кількості, знаходились на дистанційному навчанні на початку 4-го  
періоду. Сто тридцять дев’ять (139) учнів, або 27,6%, продовжують дистанційно навчатись у нашому 
закладі. 
На 1 червня, учні розподіляються наступним чином: 
- 155 учнів навчаються в закладах мережі AEFE (в основному в Європі: Польща, Австрія, Німеччина, 
Румунія, Іспанія, Великобританія, Бельгія та ін.) 
- 142 учні здобувають освіту у школах, коледжах, ліцеях у Франції (в різних регіонах) 
- 43 учні знаходяться  в Україні (Київ та Західна Україна) 
- відсутні новини від сімей близько десяти учнів (в основному в дитячому садку) 
 
➔ Роз’яснення щодо іспитів в старшій школі: 
- в класі 3e DNB (французький національний диплом): учні, які навчаються дистанційно і які мають 
можливість прийти до екзаменаційного центру, складатимуть свої письмові тести в цих же 
екзаменаційних центрах. Усний іспит DNB буде проводитися в режимі відеоконференції. Отримання DNB 
(французького національного диплому) 4-мя учнями, які перебувають на території України, буде 
здійснюватися під безперервним контролем, усний екзамен  через відеоконференцію, але їх запис буде 
нейтралізовано (роз’яснення внесено в листі, надісланому учням 2 червня). 
- в класі 1ère попередні тести: 5 учнів перебувають на дистанційному навчанні, в тому числі 1 учень, який 
знаходиться в Україні, буде звільнений від тестів. Інші 4 учня були прикріплені до установ у Франції та 
за кордоном. 
- в класі Tle іспити бакалавра: 16 учнів залишилися на дистанційному навчанні, з яких троє залишилися 
в Україні. Для цих 3 випускників дистанційно відбуватиметься лише Великий усний іспит. Для 13 інших 
учнів, які навчаються у закладах у Франції чи за кордоном, усі тести відбуватимуться очно. 
 
➔ Обговорення навчального процесу: 

Вчителям старшої школи доведено календар закінчення навчального року (дати проведення 
класних рад, дати усних захистів тощо). Ради класів починаються 3 червня. 
 
2 червня відбулася Рада школи, де підкреслили, що дистанційне навчання в класах проходить 
добре; учні залишаються мотивованими, навчальні проекти втілюються у життя. 
На прохання директора представник від трудового колективу дає свідчення про дистанційне 
навчання в старшій школі. Вчитель французької мови в классах 6-ème, 4- ème та 3-ème констатує, 
що загалом учні приєднуються до занять. За винятком особливих випадків (сім’ї, які ще 
знаходяться в стані переїзду, мають проблеми зі зв’язком через гірські райони тощо), учні 
працюють та продовжують здобувати навички та знання. 
 
Представник від учнів висловлює свою точку зору про навчання в класі Tle: дистанційне навчання 
проходить добре для учнів Tle; багато з них обрали дистанційну освіту і серйозно ставляться до 
навчання. 
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➔ Інформація щодо стипендії за визначні досягнення у навчанні (BEM) : 

 
На отримання стипендії було подано 5 випускників закладу. Її надали двом дівчатам у 
випускному класі. Отримання стипендії залежить від ефективної реєстрації в селективному 
секторі у Франції та отримання відмітки TB (très bien – дуже добре) під час складання бакалаврa. 
Члени наглядової ради тепло привітали представника від учнів з отриманням стипендії за 
відмінне навчання. 

 
 

ПРОГНОЗ НА ПОЧАТОК НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2022 
 
Керівник закладу уточнює, що було проведено два опитування серед батьків. 
Перше опитування, надіслане 20-го квітня, дозволило виявити, що у разі відновлення в Києві безпечних умов, 
готові повернутися 300 учнів та від’їхали через війну 150 учнів (переведення батьків, переїзд до іншої країни 
через особисті або професійні причини). Це опитування було надіслано приблизно 470 учням (загальна 
кількість дітей за вирахуванням випускного класу). 
Друге опитування, надіслане 12-го травня, яке охопило, з одного боку, питання про відновлення 
дистанційного навчання на початку навчального року у вересні 2022 року, а з іншого боку можливе 
відновлення очного навчання на початку січня 2023 року, дало такі результати: 
- 130 реєстрацій на дистанційне навчання з 1-го вересня 2022 року 
- 130 додаткових реєстрацій з січня 2023 року 
 
Радник у справах французьких громадян за кордоном запитує, який відсоток отриманих відповідей порівняно 
з кількістю батьків опитаних учнів. На перше опитування керівництво отримало 75% відповідей, на друге 
70%. 
Керівник закладу та директор початкової школи уточнюють, що у коментарях батьків простежуються різні 
тенденції: 
- деякі батьки не планують повертатися до дистанційної освіти, але стверджують, що повернуться, як тільки 
школа знову відновить очне навчання, навіть якщо їхня дитина здобуває освіту в іншому місці; 
- деякі батьки зараз розглядають можливість повернення до дистанційного навчання і вважають за краще, 
щоб їхня дитина закінчила повний навчальний рік в одному закладі. (це стосується сорока учнів). 
 
Представник від педагогічного колективу запитує: у разі повернення до дистанційного навчання на початку 
нового навчального року, який розподіл учнів існує між молодшою, початковою та старшою школами?. 
Директор початкової школи уточнює, що в дитячому садку немає жодного повернення, невелика кількість 
учнів у класі СР (1-й класс), а також зауважив, що кількість оголошених учнів збільшується пропорційно їх 
віку (за винятком невеликих спеціальних груп). Директор уточнює, що такий розподіл учнів передбачатиме 
гнучку структуру. 
 
Далі обговорення переходить на можливі варіанти поновлення очного навчання. У дитсадку є підвал, який 
зараз розчищають, приводять до стандарту, щоб можна було гарантувати безпеку учнів та персоналу під час 
очного навчання. Радник у справах французьких громадян за кордоном запитує, чи діє таке саме сховище у 
школі 118. Директорка відповідає, що так, такий підвал існує і його ще в лютому перевіряли представники 
влади, але ми не маємо гарантії, що зможемо ним користуватися у разі потреби. Вона уточнює, що керівництво 
школи № 118 змінилося зовсім недавно, але ми поки не маємо контакту з новою керуючою. 
 
Директор вказує, що AEFE має прийняти рішення щодо подальшої підтримки школи. Також керівництво 
очікує на інформацію від відрядженого персоналу. 
Уточнюється, що певна кількість працівників залишає заклад через різні причини: вихід на пенсію, сімейні 
обставини, нова посада, тощо… 
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Незабаром буде скликана наступна Рада школи, де буде уточнюватись педагогічна структура, яка буде 
впроваджена з початку нового навчального року. Вже відомі деякі елементи. Планується не менше одного 
класу на рівень, тобто п’ять класів у початковій, сім класів у старшій школі.. Дитячий садок працюватиме лише 
за умови фізичного відкриття. Зменшення кількості класів фактично призводить до скорочення чисельності 
персоналу. 
 
Казначей Комітету Правління повідомляє про фінансовий стан школи. Існує подвійна проблема. З одного 
боку, очікувана кількість учнів на 2022/2023 навчальний рік буде зменшена більш ніж наполовину (в 
середньому кількість складатиме 200 учнів у разі, якщо школа відновить очне навчання протягом року), 
також вартість навчання на одного учня буде значно зменшено. Правління повідомляє про фінансові 
труднощі багатьох сімей; тому буде неможливо залишити існуючу вартість за навчання. Сім’ям, які 
продовжуватимуть дистанційне навчання, запропонують символічний пакет, а в разі повернення до очного 
навчання — значну знижку. Річна вартість навчання в ліцеї Анни Київської у середньому становить 6700 євро; 
наступного року вартість коливатиметься від 1200 до 2800 євро (оптимістичний діапазон). Правління очікує 
відповіді від AEFE щодо фінансової допомоги, яка може бути сформульована за трьома пунктами: не 
виставлення рахунків щодо сплати 6% обов’язкового внеску, субсидія на суму від 700 000 до 900 000 євро, 
допомога у виплаті заробітної плати персоналу за контрактами з резидентами. . Представник педагогічного 
колективу запитує, чи маємо уявлення про вплив ситуації на кількість працівників. Директорка вказує, що 
очікує на рішення AEFE щодо відрядженого персоналу. Для забезпечення повноцінного навчального процесу 
в початковій та старшій школах за умов, зазначених вище, необхідно мінімум 27 вчителів. 
 
Представник персоналу запитує, яка ситуація складається з адміністративним персоналом і чи 
передбачається також скорочення. Директор відповідає, що так само рішення залежатиме від структури та 
рівня діяльності школи. Залежно від ситуації персонал може бути поміщений на технічне безробіття на 
певний період. Представник персоналу запитує, чи будуть збережені кадри, які залишилися в Україні, 
адміністративні та викладацькі, з огляду на ситуацію в Україні, неможливість знайти роботу. Директор 
запевняє, що стежить за особистими обставинами кожного працівника, щоб нікого не залишити в критичній 
ситуації. Директор початкової школи уточнює, що можна запропонувати неповний робочий день, 
розподілений між кількома співробітниками, щоб підтримувати той самий рівень персоналу (але з меншою 
кількістю годин). 
 
Голова Правління бере слово і надає роз’яснення щодо пропозиції про відкриття філії, запропонованої 
представниками колективу під час зустрічи, яка відбулася у вівторок, 31 травня 2022 року. Метою Комітету 
Правління є збереження школи в Україні. Відкриття філії в третій країні є складним проектом для реалізації. 
Обнадійливі перспективи в Києві спонукають нас зосередити зусилля на встановленні гібридного навчання, 
відкритті дитячого садка та повернення до Києва. 
Казначей уточнює, що Комітет Правління не підтримує цей проект, оскільки для його життєздатності 
знадобиться від 100 до 150 учнів. Є багато технічних питань. Під час зустрічі співробітники виявили 
розбіжності в думках. Він нагадує про бажання Правління зосередитися на встановленні гібридного навчання 
у Києві. 
Радник для французьких громадян за кордоном запитує Правління, чому батьків не опитали з приводу 
відкриття філії. Директор відповідає, що важко опитувати батьків учнів щодо проекту, який дуже важко 
реалізувати. Справді, існують значні технічні та фінансові обмеження (юридичні дозволи, пошук будівлі, 
необхідність нагляду та керівництва на місці). Відряджений персонал не має права працювати у Польщі чи в 
інших третіх країнах, оскільки в контракті зазначено, що вони працюють в Україні. Наразі відряджений 
персонал має наказ про відрядження, що дозволяє їм працювати з Франції. 
Радник з питань співробітництва та культурної діяльності уточнює, що дипломатична установа в Україні 
дуже неохоче ставиться до ідеї створення філії в третій країні. Консульство в Кракові не бачить у цьому 
проекті нічого можливого. 
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ІНШІ ПИТАННЯ 
 
Жодних інших питань не розглядалось. 
 
Жодних запитань від представників батьків учнів. 
 
Оскільки порядок денний вичерпано, директор дякує членам Ради навчального закладу та закриває 
засідання о 18:30. 
 
Секретар засідання    Президент Ради навчального закладу 
Фанні ТЕЛЛЄН    Дезі ОДДОН 

          
 
 
 
 
 
 


