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ЗАПРОШУЄМО ДО КОЛЕДЖУ 
  

 
I/ ЗВ'ЯЗОК ІЗ КОЛЕДЖОМ 
 
 

 
 

ДИРЕКТРИСА 
 

керує навчальним закладом із 3 заступниками 
 
 

ЗАСТУПНИК ЗАСТУПНИК SEGPA УПРАВЛЯЮЧИЙ 
 

разом із директором є 
керівником класів 

 

 
 разом із директором є 

керівником класів SEGPA 
(Відділ загального та 

адаптованого виховання) 
 

 
займається фінансовою та 
матеріальною допомогою 
на даний шкільний рік та з 

прийому їжі в обід 
 

            
 
 
Секретарка :  
 
Проводить записи та веде контроль за різними адміністраривними 
документами : досьє на стипендію, квиток на проїзд у шкільному 
автобусі… 
 
Головний виховний порадник :  
 
Разом із асистентами з виховання слідкує упродовж шкільного року за 
Вашою дитиною : відвідуваність, спізнення, поведінка… 
 
Класний керівник : один на клас 
 
Представник учителів класу, у якому навчається Ваша дитина. Ви можете з 
ним у разі потреби зустрічатись. 
 
 
 
Соціальна асистентка :   



 
Допоможе знайти вихід із особистих та шкільних труднощів. 
 
Медсестра :  
 
Опліч із шкільним лікарем вона забезпечить контроль за здоров'ям Вашої 
дитини. 
 
Психологічний порадник із професійної орієнтації : 
Допоможе підготувати проект, направлений на професійну орієнтацію. 
 
 
 
II/ СПИСОК ЗУСТРІЧЕЙ У КОЛЕДЖІ 
 
 
A/ Збори : 
 
1. У вересні : 
 
Команда вихователів представить та роз'яснить проведення шкільного 
року. Батьки учнів 6ого класу зможуть відвідати навчальний заклад. 
 
2. Видача табелів :  
 
Класний керівник назначить зустріч, щоб ознайомити з результатами 
триместру та відповісти на Ваші запитання. Не пропустіть її.  
 
 
 
 
 
Б/ Обмін 
 
1. школа відчинена : 
 
Упродовж  певного періоду шкільних канікулів Ваша дитина запрошується 
на проведення виховних, культурних та спортивних ігор. 
 
2.  «  Батьківська валізка » : 
 
Із трьома зустрічами на рік Ви зможете обмінюватися з іншими батьками 
на теми, що стосуються Вашої дитини : адаптація в 6ому класі, сон... 



 
3.« З метою кращої інтеграції зробити школу доступною для батьків. »
  
 
Вас запрошують учителі та члени організацій кварталу з метою вивчення 
французької мови, ознайомлення із Францією, її функціонуванням, та   
вивчення системи французької школи… 
 
 
 
До коледжу щасливо запрошуються діти з різних країн світу. Присутність 
стількох культур, з певненістю, дозволить кожному з нас з умінням 
познайомитися з нашими ближніми, поважати їх та жити разом із ними.   
Щоб шкільний рік Вашої дитини був укоронований успіхами і дозволив їй 
стати щасливим та відповідальним громадянином. 


