
REZUMAT AL DECIZIILOR LUATE DE COMITETUL DE GESTIUNE DIN 6 DECEMBRIE 2010 

 

Prezenti la réuninune 

Parintii alesi Titulari : 

- Stephane BATOUX, Maxime BONTE, Frédérique DECHERF, Béatrice De SOETE, Alexis 

GRESSIER, François MARCHAND, Thierry SOUCHE, Frédéric TEILLET 

Parinti alesi supleanti : 

- Dan ANTONESCU si Roland JABER. 

Administratia : 

- Stanislas PIERRET, Lucile BRUAND-EXNER, Jean –Christophe LARROQUE, Michel 

LOSTANLEN, Adel CHEKIR, Christelle El HARFI 

Reprezentantii profesorilor din primara si secundara : Nazim SELAL si Frédéric RARCHAERT. 

Secretar CG : Lenka Le ROY,  si invitat Cristina Maier. 

 

1 -  Prezentarea noului Consilier de Cooperare  Culturala al Ambasadei dl Stanislas PIERRET 

Cu experienta in domeniul constructiilor de licee franceze , mai precis in domeniul proiectelor si 

constructiei noilor licee de la  Budapesta, Praga si  Ankara . 

 

2-  Primele dezbateri pe tema Bugetului Previzional 2011 

 Lucrarile preparative au fost realizate de trezorier si persoanele din cadrul liceului, insarcinate cu  

acest dosar. 

Urmatoare etapa : reuniunea Comisiei Budget in urmatoarele 15 zile 

Termen : prezentarea bugetului  la viitoarea reuniune a Comitetului de gestiune din  11 ianuarie 

 

  Propunere de externalizare a calculului salariilor 

Schimburi  de opinii intre memebrii CG si luarea deciziei unanime de externalizare a calculului 

salariilor incepand din ianuaraie 2011 



 

3- Proiectul Noului Liceu : informatii privind stadiul de avansare a liceului. 

 Modificarea  statutului  Fundatiei  existente 

 Contactele bancare cu mai multe banci -  se afla  in curs derulare 

 Prezentarea  globala  a proiectului facuta in fata personalului  didactic si administrativ al liceului 

in dupa amiaza zilei de 29 novembrie – schimburi de opinii si retinerea catorva din noile  

observatii facute. 

Finalizarea planului in faza APS  (Avant Projet Sommaire) pana pe 17 decembrie 2010.  

 Decizie : organizarea unei Adunari Générale a APEG in Ianuarie 2011 pentru a explica si arata 

stadiul de avansare a proiectului.  

4  Noul site Internet al liceului : informare 

Un grup de lucru s-a reunit deja de doua ori si propune site ului existent, un numar de modificari, plus  

noi rubrici. Noul proiect de site internet va fi  prealabil supus  validarii de catre parinti si elevi , si 

dupa,Consiliului Scolii. 

Termen de validare : sfarsitul februarie 2011 

5- Un noup proiect prezentat de catre « Consiliul vietii de liceu » 

Initiativa Consiliului vieti de liceul consta in a reuni aproape 80 de fosti elevi ai liceului la o intalnire in 

jurul unui cafe croisant. 

Propunere acceptata 

6  Taxe scolare : plata degresiva pentru familiile cu mai multi copii (minim 4) 

Dezbateri in jurul acestui subiect 

Propunere votata:   incepand cu Septembrie 2012, parintii  care platesc taxele de scolaritate pentru 

patru copii , vor primi o reducere  de 10% pentru al patrulea copil. 

Acesta masura are un caracter simbolic. 

 Alte termene 

Reuniunea Comisiei Salarii a fost stabilita  pentru joi 9 decembrie. 

Reuniunea cu angajatii recrutati locali  este prevazuta  pentru vineri 17 decembrie la ora 16h, pe tema 

politicii de remunerare. 


