ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗЮЛНЦ НА “УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” ЗА 2010г.
През 2010г. дейността на “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ
“АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” бе насочена главно към обединяване на усилията на
родители, учители и ръководството на 9-та Френска езикова гимназия за създаване на
едно ефективно работещо училищно настоятелство, което да се включва активно в
дейностите на гимназията и да ги подпомага.
През м.май 2010г. (за първи път от вписване на последните промени в
ръководството на настоятелството през 2004г.) бе проведено Общо събрание, на което
бяха приети нови членове и беше избран нов съвет на настоятелите.
След вписване на промените по партидата на сдружението в Софийски градски
съд и поемане на функциите си, новото ръководство на училищното настоятелство
отрази в регистър Булстат и Министерство на правосъдието направените промени и
приведе в ред и в съответствие с действащите нормативни актове документацията си.
В съответствие с целите и задачите, регламентирани в Устава и Правилника,
Училищното настоятелство извърши следните дейности:
1. От началото на 2010/2011 учебна година представители на Съвета на
настоятелите редовно участваха в провежданите педагогически съвети с изказване на
мнения, съвети и препоръки към учителите и ръководството на училището, като
упражняваха и правото си на глас при вземане на решения (напр. за определяне на
стипендии, наказания, поощрения, организация на дейностите в училище и др.);
2. Оказана бе финансова подкрепа по самофинансиращ се проект, свързан с
обмен на ученици от гимназията с ученици от Франция, като настоятелството пое
разноските по наемане на зала за изнасяне на театрална постановка пред гостите от
Франция и закупи книги, които бяха подарени на гостите;
3. Представители на Съвета на настоятелите участваха в среща на училищния
парламент с представител на младежката франкофонска организация в България, на
която бяха обсъдени проблеми на младите хора и възможностите за реализация в
страната и чужбина след завършване на средно образование;
4. Представител на Съвета на настоятелите взе участие в среща на Центъра за
франкофонски ресурси;
5. Настоятелството оказа и активно съдействие и помощ за провеждане на
изпита за получаване на сертификат „Делф”, чрез който се определя на нивото на
владеене на френски език от учениците в гимназията. Помощта се изрази в наемането
на квестори, преподаватели, които да проверят изпитните работи, изплащане на
възнаграждения на същите, осигуряването на необходимите материали и т.н.
С извършване на гореизброените дейности настоятелството е работило за
постигане на поставените в устава му цели, а именно: да дава предложения за
развитието на училището, да помага за решаването на текущи проблеми, свързани с
неговата дейност и да осигурява допълнителни финансови и материални средства за
същото.
Председател на “УН към 9 ФЕГ
“Алфонс дьо Ламартин”:
.........................................................
(А.Василева)

