09.04.2019 року
РАДА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 2
Присутні:
обов’язкові члени:
Дезі ОДДОН, директор
Флоріан КОССА, директор початкової школи
Людмила ЧУДОВА, заступник директора з загальних та фінансових питань
Представники трудового колективу:
Алекс ГОМЕС, викладач іспанської мови
Олів'є КАЗАГРАНДЕ, викладач математики
Стефан ГАЙЛЬБАУД, вчитель
Світлана РАДЕЦЬКА, спеціаліст з управлінського обліку
Представники батьків:
Пані Мод ЖОЗЕФ
Пані Агат ГІЄ
Пан Лоран ХЮК
Представники учнів:
Кирил АМУРСЬКИЙ, учень ТЕS (Технічні та Економічні науки)
Секретар засідання:
Лоран ХЮК
Відсутні з поважної причини: Наталі БЕРА, радник з питань співробітництва та
культурної діяльності, Давід ФРАНК, голова Правління
ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
- Затвердження протоколу Ради навчального закладу від 20.11.2018 р.
- Презентація та затвердження подорожей з метою освіти
- Презентація календарного плану на кінець року
- Інформація щодо поновлення занять у 2019 році
- Різні питання
Відкриття засідання о 18:00
Присутні 11 членів з 13 запрошених. Досягнуто кворуму.

Керівник навчального закладу пропонує додати до порядку денного наступний пункт:
- внесення змін у внутрішній розпорядок середньої школи.
Зміни до порядку денного затверджуються одноголосно.
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ РАДИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВІД 20.11.2018 Р.
Членам Ради навчального закладу 23 листопада 2018 року був направлений протокол
зборів Ради від 20 листопада 2018 року. Цей протокол поставлений на голосування та
ухвалений присутніми членами Ради одноголосно.
ЗА: 11

ПРОТИ: 0

УТРИМАЛОСЯ: 0

ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Керівник навчального закладу вносить поправки до статті 3.2 внутрішнього розпорядку
середньої школи, на прохання викладачів середньої школи для боротьби з прогулами під
час контролю або виконання контрольних завдань:
Для того, щоб середній бал був розрахований з певної дисципліні, необхідно, щоб сума
коефіцієнтів письмових і контрольних завдань, у яких учень брав участь, перевищувала
половину коефіцієнтів з цієї дисципліни. Кількість пропущених контрольних буде
зазначена в розділі "Оцінка"
ЗА: 10

ПРОТИ: 1

УТРИМАЛОСЯ: 0

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ З МЕТОЮ ОСВІТИ
Керівник навчального закладу представляє три подорожі з метою освіти, що підлягають
затвердженню Радою навчального закладу.
Науково-спортивні змагання в Берліні:
З 26 по 29 червня 2019 року 6 учнів (3 юнаки та 3 дівчини) візьмуть участь у науковоспортивних змаганнях у Берліні, в яких візьмуть участь також учні з Лондона, Берліна та
Касабланки. Витрати покриваються ліцеєм ім. Анни Київської.
ЗА: 11

ПРОТИ: 0

УТРИМАЛОСЯ: 0

Конкурс з робототехніки у Франкфурті
23 травня 2019 року 4 учні CM2, 3 учні 5-го та 3 учні 4-го класів поїдуть у Франкфурт,
щоб взяти участь у конкурсі з робототехніки, який об’єднає декілька французьких ліцеїв
за кордоном. Витрати покриваються ліцеєм ім. Анни Київської.
ЗА: 11

ПРОТИ: 0

УТРИМАЛОСЯ: 0

Примітка: батьки можуть бути залучені до фінансової участі (розмір внеску буде
визначено), якщо кількість змагань, в яких бере участь навчальний заклад, збільшиться.
Художня творчість в Парижі
З 21 по 24 жовтня 2019 року учні майбутнього 3-го класу зможуть взяти участь у подорожі
з метою освіти, художня творчість в Парижі.
Вартість цієї подорожі (близько 600 євро) буде оплачуватися сім'ями. Здійснення цієї
подорожі можливе лише за умови участі достатньої кількості учнів.
Затвердження цього проекту, який відбудеться у 2019 році, пропонується цього року, щоб
зробити необхідні бронювання якомога швидше.
ЗА: 8

ПРОТИ: 1

УТРИМАЛОСЯ: 2

Керівник навчального закладу і директор початкової школи висловлюють побажання, щоб
під час розробки наступного навчального курсу мистецького та культурного виховання
обговорювався рівень класів, які поїдуть у подорожі з метою освіти.
Керівник навчального закладу повідомляє членів Ради навчального закладу про два
спортивних змагання, які будуть організовані в Києві Ліцеєм ім. Анни Київської і в яких
братимуть участь інші школи Києва:
- Субота, 18 травня 2019 року: змагання з плавання для учнів 9-17 років
- Вівторок, 28 травня 2019 року: змагання з орієнтації для СМ2, 6-их, 5-их та 4-их та 2-их
класів.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ НА КІНЕЦЬ РОКУ
Керівник навчального закладу представляє календарний план на кінець року.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ ЗАНЯТЬ У 2019 РОЦІ
Керівник навчального закладу представляє освітню структуру, яка має бути створена на
осінь 2019 року:
- Дитячий садок: 4 класи (2PS(молодша група)/MS (середня група), 2 GS(старша група);
- Початкова школа: 2 класи для кожного рівня, за винятком CP(підготовча група)(3 класи);
- Коледж (середня школа): 7 класів: 2 класи для кожного рівня, за винятком 3-го класу (1
клас);
- Ліцей (старші класи): 1 клас для кожного рівня.
На початку наступного навчального року для першого класу буде враховуватися реформа
бакалаврату: окрім основних предметів, обов'язкових для всіх учнів, вони повинні будуть
вибрати 3 спеціальні предмети з 7 запропонованих ліцеєм ім. Анни Київської (англійська,
економічні і соціальні науки, історія, географія та політологія, фізика та хімія, наука про
життя і Землю, математика, цифрові комунікації та інформатика). Учні вивчатимуть
тільки 2 спеціальні предмети до закінчення школи, а спеціальний предмет, залишений в
кінці першого року, буде оцінений.

Багато питань, зокрема, щодо організації іспитів, залишаються невирішеними. Керівник
навчального закладу чекає розпоряджень національного міністерства освіти.
Щодо наявної кількості учнів, ліцей ім. Анни Київської на даний момент має на обліку 70
попередніх зарахувань, 281 повторне зарахування та 9 вибуттів. Однак процес ще триває.
ІНШІ ПИТАННЯ
Питання представників батьків стосувалося реформи бакалаврату. На це запитання було
надано відповідь у розділі "Інформація щодо поновлення занять у 2019 році ".
Представники викладачів хочуть звернутися до наступного пункту:
Французькі співробітники за місцевими контрактами не користуються пенсією у Франції,
оскільки Україна знаходиться за межами Європейського Союзу. Чи може ліцей ADK
платити пенсійний внесок до Caisse des Français de l'étranger (CFE) для цих співробітників?
Відповідь: цей пункт буде передано до правління ліцею ім. Анни Київської, яке відповідає
за бюджетні рішення.
Представник учнів бажає звернутися до наступних питань:
Питання 1: Чи можуть представники CVL змінити регламент CVL?
Відповідь: Регламент CVL випливає з регламентних текстів. Тому неможливо змінити
його локально.
Питання 2: Чи можемо ми мати інформацію про бюджет ліцею ім. Анни Київської?
Відповідь: Бюджет ліцею ім. Анни Київської щорічно подається на затвердження
Загальних зборів. Перед загальними зборами батькам пропонується зустріч з докладним
поданням фінансових даних. Представникам CVL пропонується відвідати ці зустрічі,
якщо вони цього побажають.
Порядок денний вичерпаний, засідання закрите о 19.45.
Секретар засідання
Лоран ХЮК
Підпис

Голова Ради навчального закладу
Дезі ОДДОН
Підпис
Штамп:
Дезі ОДДОН
Керівник навчального закладу
Дезі ОДДОН
Директор школи

