BĄDŹMY ZMOBILZOWANI DLA NASZYCH DZIECI

12 PAŹDZIERNIKA, GŁOSUJ PEEP MONTAIGNE
Nasze stowarzyszenie jest apolityczne. Energicznie angażuje się w sprawy i problemy rodzin naszych uczniów po to aby młodzież uzyskiwała jak najlepsze rezultaty i
czuła sie tu jak najlepiej.

Nasze formy działania

Sprawy najważniejsze

Liczymy na Twój głos: 12 października w Montaigne od 16h do 20h (sala C06) lub od 6.10
pocztą: 2 rodziców = 2 głosy (wrzuć kartę do głosowania w kopercie, nic nie pisać, nic
nie skreślać!)

Optymalizacja warunków nauczania

Przemślany wybór
„co dalej ?”

Podręczniki dla wszystkich od pierwszych dni roku szkolnego, biblioteka (cdi)
zawsze otwarta, zastępstwa nauczycieli
nieobecnych, plan lekcji w czerwcu utrzymany pomino egzaminów (bac, brevet).

Pomoc w wyborze szkoły po 3eme
(Affelnet), jaka specjalność w Montaigne po 2nde (reforma matury),
jakie wybrać studia (Parcoursup).

Ochrona zdrowia
uczniów

Prewencja a w
szczególności

Zmniejszenie
wagi
tornistrów, Nałogi
i
używki,
internet
(siespołecznościowe),
znęcanie
kontrola
jakości
posiłków
na ci
się,
relacje
chlopcy/dziewczęta.
stołówce,
bezpieczeństwo
przed budynkiem i wokół szkoły.

Towarzyszenie rodzinom : w zapisach, komisjach od-

woławczych, radach klasowych i radach dyscyplinarnych, jesteśmy z wami
przez cały rok.

Występowanie w instancjach collège i lycée

Pomagamy, żeby głosy rodziców były słyszane w obradach rady administacyjnej i uczestniczymy w decyzjach dotyczących głosowania dotyczących naszych dzieci.
Informowanie rodziców: Oprócz kontaktu mailowego, organizujemy spotkania z rodzicami na tematy, które ich interesują.

Dialog z administracją: utrzymujemy bliski kontakt z proviseur, proviseur-adjoint, principal du collège i całym zespołem administracyjnym.

DLACZEGO
GŁOSOWAĆ
NA PEEP
MONTAIGNE
?
Kim jesteśmy?

Po wywalczeniu szafek (casiers) dla uczniów,
możliwości spotkań rodziców-nauczycieli, utrzymanie
drugiego języka obcego (miał byc zlikwidowany),
aktywnym
wspieraniu
administracji
przeciwko
blokadom, kontynuujemy nasze akcje w tym roku:
PEEP jest najstarszym stowarzyszeniem rodziców
we Francji. Działamy w Montaigne od wielu lat.
Jesteśmy dynamicznym zespołem rodziców od 6eme
do klasy maturalnej, mając na sercu spełnienie i
sukces wszystkich uczniów w Montaigne.

Śledzimy z bliska Sekcje Międzynarodowe: Wspieranie

Otwarci e na rodzin kandydatów, praca nad procedurą selekcji (in„ I n tern ational” formowanie rodziców, spotkania z Dyrekcją i Rektoratem).
Śledzimy i zachęcamy do projektów związanych z
otwarciem sekcji specjalnych (Bachibac, Sekcje
międzynarodowe), wyjazdów za granicę, staży zagranicznych dla 2nde.

Codzi ennie

Wsluchujemy się w sprawy rodziców i jesteśmy pośrednikami międzi nimi a nauczycielami i kierownictwem.
Bardzo uważnie śledzimy zastępstwa nieobecnych
nauczycieli.
W tym roku zespół rodziców będzie zajmował się
bardziej szczegółowo tematyką związaną z posiłkami i
stołówką (menu, czas oczekiwania, otwarcie CDI).

Rady Administracyjne, w których zasiadają pracownicy administracji, nauczyciele, rodzice i uczniowie, proponują i głosują nad głównymi decyzjami dotyczącymi budżetu, godzin nauczania, projektów edukacyjnych, organizacji
i życia ucznia. Jest to uprzywilejowane miejsce wymiany, w którym przedstawiciele PEEP Montaigne przekazują wasze oczekiwania i propozycje.

