
















  ية والترب اتلمؤسس الداخلي النظام
 

يل النظام  حيدد ا ات حقوق والتعلمي الرتبية ملؤسسة ا ة ٔعضاء وواج د الرتبوية امجلا ش وقوا  وكذا معا، الع
شاطات احلسن السري ويضمن هبا، يلزتمون اليت الضوابط ة ل  من ميكن مالمئ وج يف والرتبوية البيداغوج

ق ٔهداف حتق ادئ ىل ركز كام املسطرة، ا ة اخلدمة م  .والتعلمي لرتبية العموم
 امة ٔحاكم
ٔويل املادة سمتد : ا ي  يل ا ا ٔحاكم هذا النظام ا رتام وتطبيق  ة الرتبوية ملزمون  ٔعضاء امجلا مجيع 

رشيعية والتنظميية ذات الص واجلاري العمل هبا  .مرجعيته من مجموع النصوص ال
ٔعوان العاملني مبؤسسة الرتبية  : 02 املادة ٔساتذة واملوظفني وا ذ وا ة الرتبوية من التالم شلك امجلا ت

ارج مؤسسة الرتبية والتعلمي لني من  ذ والرشاكء واملتد ٔولياء التالم  .والتعلمي، ومن 
ة: 03 املادة  .يعد التلميذ حمور العملية الرتبوية والبيداغوج
لرتبية ركز العالقات : 04 املادة ة  دمة العموم ل ٔساسية  ىل املبادئ ا ة الرتبوية،  ٔعضاء امجلا ربط  اليت 

رشيعية  لهيا يف خمتلف املواثيق الرمسية والنصوص ال يارات الوطنية املنصوص  الخ والتعلمي والقمي املرتبط 
 .والتنظميية سارية املفعول

ٔداءتعد حتية العمل الوطين وقفة قارة يف احل : 05 املادة ا مصحو ب شيد  ياة املدرسية، ويمت رفعه وخفضه يوم ال
ٔساتذة واملوظفني والعامل ذ وا ر املؤسسة وحضور اكفة التالم ٕرشاف مد  .الوطين 

ل املؤسسة يف شلك الئق: 06 املادة لمؤسسة فوق مد سمية الرمسية   .يمت رفع الراية الوطنية وكتابة ال
ٔعضاء : 07 املادة ر املؤسسة، وسامهون، خيضع اكفة  ل مؤسسة الرتبية والتعلمي لسلطة مد ة الرتبوية دا امجلا

داد مرشوع املؤسسة وجتسيده  .حتت ٕارشافه، يف ٕا
ٔول: احملور ظمي اصة ٔحاكم ا  املؤسسة وسري ب
شاط ال : 08 املادة ٔهدافها، الس ال اىف وطبيعة  شاطات ت ٔية  اري تمينع استعامل املؤسسة ومرافقها 

شاطات ذات الطابع السيايس  .وال
ذ املمتدرسون : 09 املادة اص املرخص هلم بنص القانون ومه: التالم ٔش خول ٕاىل املؤسسة ٕاال ل سمح  ال 

ق، املوظفون  ش والتحق ة والتف ام مبهام املراق لق ٔو املقميون هبا، املوظفون املؤهلون  هبا، املوظفون العاملون 
خلدمات املرخص هبا،  املشارون يف ن يقومون  شطة الرتبية والتكون املربجمة بصفة قانونية، املوظفون ا ٔ

شاطات شبه  ن يقومون ب ال، ممونو املؤسسة، املوظفون ا ت املعينة لالستق دود املواق ذ يف  ٔولياء التالم
ٓخرن  اص ا ٔش ر املؤ مدرسية، موظفو الس الطيب وشبه الطيب، وخيضع دخول ا  .سسةلرخصة من مد

لك : 10 املادة يل وحبامية الهي ا رتام هذا النظام ا خول ٕاىل املؤسسة،  يلزتم املستعملون املرخص هلم 
ٔهداف املسطرة ة حتت ترصفهم، ورشيد استعامل الوسائل املسخرة طبقا ل  .والتجهزيات املوضو



ذ واملوظفني وال: 11 املادة ال التالم ة، يمت استق ضيات اخلدمة العموم رتام وفقا ملق ر وا زوار لك تقد
ىل الزوار استظهار بطاقة الهوية ومحل الشارة  .ويتوجب 

الس اليت حتمك احلياة املدرسية، واحملددة يف : 12 املادة ىل خمتلف ا سيريها  ركز ٕادارة املؤسسة يف 
 .النصوص سارية املفعول

ىل : 13 املادة ذ طبقا سهر املؤسسة  شطة املمك لفائدة التالم ٔ ة وا شطة البيداغوج ٔ ذ ا ضامن تنف
 .لمخططات والربامج اليت تقرها وزارة الرتبية الوطنية

شاطاهتا عن طريق فروعها : 14 املادة ذ املعمتدة  ٔولياء التالم ت النقابية املس ومجعيات  متارس التنظ
رشيع والتنظمي املع ل  .مول هباماملنصبة طبقا 

ٔثناء : 15 املادة ٔخرى  ر وخمتلف احملالت والفضاءات الرتبوية ا ا راسة وا خول ٕاىل جحرات ا سمح  ال 
ش ر وموظفي ٕادارة املؤسسة وموظفي التف ا روس ٕاال ملوظفي التعلمي وموظفي ا  .ٔوقات ا

ستدراك وامل: 16 املادة مع و شاطات ا ٔن تربمج  لمؤسسة  ىل ميكن  دة  روس احملروسة ز عاجلة وا
ت الرمسية  .احلصص املقررة يف املواق

لنظام : 17 املادة يل)……… تعمل املؤسسة  ا يل، النظام ا ا ، النظام نصف ا  .(اخلار
ات ملوظفي : 18 املادة اء تقدمي وج ذ، وميكن است لتالم ا  ة ويقد ذائية ساخ ات  يُعّد املطعم املدريس وج

لرشوط احملددة يف التنظمي املعمول بهامل  .ؤسسة يف ٕاطار الطاو املشرتكة وملوظفي القطاع وضيوفه وفقا 
ن من إالطعام : 19 املادة د ذ املستف زن والتالم خول ٕاىل املطعم ٕاال لعامل املطعم وامللكف  سمح  ال 

ٔطري  سيب الطاو املشرتكة وموظفي املؤسسة امللكفني بت ٔطري إالدار وم ذ وموظفي الت ر، التالم ي (املد
ة ش واملراق لتف م الرمسية واملوظفني امللكفني  ا شار الرتبية، املسري املايل) يف ٕاطار   .الناظر، مس

شار : 20 املادة ر، الناظر، مس ٔطري إالداري (املد خول ٕاىل املطبخ ٕاال لعامل املطعم وموظفي الت سمح  ال 
ةالرتبية،  ش واملراق لتف م الرمسية واملوظفني امللكفني  ا  .املسري املايل) يف ٕاطار 

ة والنظافة وارتداء مالس العمل املناسبة، ويمت غسل : 21 املادة د حفظ الص رتام قوا يلزتم عامل املطبخ 
د شلك ج فها  ٔواين املستعم يف الطبخ وإالطعام وجتف الت وا ٔدوات وا  .لك ا

ات الشاهدة : 22 ادةامل لوج فاظ  ح ٔطعمة واملواد الغذائية وفقا لرشوط احلفظ املالمئة، كام يمت  يمت حفظ ا
هتا ملدة  ة 72جبميع مكو  .سا

شاور بني : 23 املادة سيق وال لت ٔسبوعية وفقا ملبادئ التغذية الصحية واملتوازنة  ات ا دول الوج داد  يمت ٕا
دة الكشف واملتابعةاملصلحتني املالية وال  ب و ة وطب  .بيداغوج

مة احملددة من طرف املصاحل : 24 املادة لرز ورية املقررة وفقا  جراء الفحوص الطبية ا ٕ يلزتم عامل املطعم 
تصة  .ا

ستفادة من : 25 املادة دم  ا  ٔو وليه الرشعي، ويف  يل بطلب من التلميذ  ا سجيل يف النظام ا يمت ال
ة  لتنظمي املعمول بهاملن يل وفقا  ا ٔو النظام ا يل  ا سديد مستحقات النظام نصف ا ٔولياء ب  .يلزتم ا



ة وحىت هناية الفرتة : 26 املادة يل من بداية الفرتة الصباح ا لني يف النظام نصف ا ذ املس لتالم يمت التكفل 
يل ا لني يف النظام ا ذ املس لتالم ٔسبوع إ  املسائية، ويمت التكفل  ٔول من ا ىل هناية اليوم من بداية اليوم ا

ه ري م ٔ  .ا
ليني مبغادرة املؤسسة ٕاال : 27 املادة ا ٔو ا ليني و/ ا ذ نصف ا لتالم ٔحوال  ال من ا ٔي  سمح ب ال 

وام اليويم  ات ا ل املؤسسة طي سا لبقاء دا ائية لرضورة القصوى، ويلزتمون  رخصة خروج است
سبة ليني ل ا ذ ا لتالم سبة  ل ٔسبوع  م ا ٔ ليني وطي  ا ذ نصف ا  .لتالم

رة واملرقد نفس : 28 املادة ليني عن املطعم وحصة املذا ا ليني وا ا ذ نصف ا ت التالم ىل غيا تطبق 
روس  .ٕاجراءات الغياب عن ا

ٔساتذة : 29 املادة سجيل يف الطاو املشرتكة بطلب من ا اق مبنيمت ال لت ستطيعون  ن ال  ازهلم العودة ا
ر  خضع لتقد ائية ف ست ٔما احلاالت  ر املؤسسة،  ة واملسائية بعد موافقة مد ٕاىل العمل بني الفرتتني الصباح

ٔخرى ملوظفي القطاع والضيوف لٕالجراءات املعمول هبا االت إالطعام ا ر املؤسسة، وختضع   .مد
عا مينع ٕاخراج ا: 30 املادة ب اكن، م ٔي س ٔي خشص و ات الغذائية واملواد الغذائية من املطعم، من  لوج
 .مطلقا
شاطات ممك : 31 املادة روس  ٔوقات ا ارج  ٔوي  ٔن ت ىل احمليط،  ا  ا لمؤسسة، يف ٕاطار انف ميكن 

لوالية رية الرتبية  ضية بعد موافقة مصاحل مد ٔو ر ة   .ثقاف
ر املؤ : 32 املادة ت السلطة السلمية وتبليغها ٕاىل املعنيني عن طريق الوسائل سهر مد رش تعل ىل  سسة 

ة  .املتا
ر املؤسسة: 33 املادة ٔشرية مد ل املؤسسة ٕاىل ت ت دا ال ٔشاكل امللصقات وإال  .ختضع لك 
عا  : 34 املادة ، مينع م شرتاكت املسموح هبا قانو ات و متدرس والترب اء نفقات ا لتحصيل النقدي است

ل املؤسسة ٔشاكل دا ٔي شلك من ا  .والعيين ب
الل : 35 املادة ذ من  ٔولياء التالم ٔيضا مجعية  ٔن تبادر بذ  ذ وميكن  لتالم لنقل املدريس  ية  تتكفل الب

دمة النقل املدريس ل ضامن  ٔ اص من  ٔش عاميل النقل العمويم ل ة مع م  .عقد اتفاق
الت تتكفل : 36 املادة ضية والر ة والر شاطات الثقاف لمشاركة يف ال ذ  ٔطري التالم ٔمني وت املؤسسة بنقل وت

ذ املسامهة يف ذ ٔولياء التالم ارج املؤسسة، وميكن مجلعية  ة اليت تربمج  ات البيداغوج  .واخلر
 
 

 الثاين احملور
ظمي اصة ٔحاكم  املدرسية احلياة ب

ٔعضاء امجل: 37 ملادةا داد مرشوع املؤسسة سامه اكفة  ر املؤسسة، يف ٕا ة الرتبوية، حتت ٕارشاف مد ا
 .وجتسيده



ت واخلدمات احملددة هلم: 38 املادة داول التوق ذ واملوظفني والعامل بتطبيق   .يلزتم مجيع التالم
دو : 39 املادة ة املقررة يف  روس النظرية والتطبيق تظمة يف مجيع ا حلضور بصفة م ذ  ت  ليلزم التالم التوق

شطة الرتبوية والرتفهيية املمك واملربجمة بصفة قانونية ٔ لهيا، واملشاركة يف لك ا  .الرمسي واملواظبة 
ذ ومواظبهتم بصفة صارمة ودامئة من طرف املوظفني امللكفني بذ : 40 املادة ة حضور التالم تمت مراق

ٔساتذة  .وا
رتام مواعيد: 41 املادة ذ ا ىل التالم وام يف املؤسسة، واحلضور ٕاىل املؤسسة  جيب  ٔقل  15ا ىل ا قة  دق

ن  ذ ا ٔو املسائية، وال تتحمل املؤسسة مسؤولية التالم ة  الل الفرتة الصباح ٔوىل  ل بداية احلصة ا ق
يس لق الباب الرئ ا بعد  ار  .يبقون 

ذ الوقوف يف الصف مبجرد قرع اجلرس والت: 42 املادة ىل التالم ٔس جيب  رس رفقة ا ه ٕاىل جحرة ا تاذ، و
ٔخر لهيم ٕاجراءات الت ٔخرن وتطبق  خول م طلون يف ا ن ي ذ ا  .ويعترب التالم

ٔستاذ بصفة طارئة ٕاال ٕاذا اكنت حصة التغيب يف : 43 املادة ا غياب ا ذ من املؤسسة يف  رسح التالم ال 
ٔو املسائية، ويمت التكفل  ة  ٔخرى يف ٕاطار املداومة الرتبٓخر الفرتة الصباح الل احلصص ا ذ   .ويةلتالم

ة الثانية تعرض : 44 املادة ر ٔ من ا ت املتكررة خط ٔوىل والغيا ة ا ر ٔ من ا ٔخرات املتكررة خط تعترب الت
خول ٕاىل القسم ٕاال بعد تقدمي ٔو الغياب  ٔخر  ا الت ذ يف  لتالم سمح  ت املقررة، وال  لعقو  صاحهبا 

ٔي تلميذ مبغادرة  سمح  ٔو املوظف امللكف، كام ال  شار الرتبية  ٔو مس ر املؤسسة  ص من مد املربر وبرتخ
خول املوايل فاظ هبا واستظهارها عند ا ح ٔي ظرف اكن دون رخصة خروج قانونية، ويمت   .املؤسسة حتت 

هتم لك: 45 املادة ٔبناهئم وغيا ٔخرات  ذ عن ت ٔولياء التالم لهيم ترب  يبلغ  ة، ويتوجب  رها ٕاما وسي ممك
س،  ، الفا ٔي وسي من وسائل االتصال املتوفرة (مراسالت، دفرت املراس ٔو عن طريق  حلضور الشخيص 

لكرتوين، الهاتف  .…)الرسا إاللكرتونية القصرية، الربيد 
اب التلميذ : 46 املادة ٔولياء كتابيا ( 03ٕاذا  شعر ا تالية  م م ب ٔ سب لهيم  ٔول) ويتوجب  إالشعار ا

دم الرد  ا  لغياب. ويف  ٔولياء إالشعار الثاين  رسل ٕاىل ا ٔسبوع  الغياب. وٕاذا اسمتر الغياب بعد ذ مدة 
ني ( ٔسبو لربيد املضمون حيدد   ذارا  ٔولياء ٕا رسل ٕاىل ا ٓخر  بوع  ٔس دي يف الغياب مدة  ) 02ٔو ال

ٔو  ن جتاوزوا سن السادسة عرش (لتربر الغياب  ذ ا لتالم سبة  ل ملؤسسة  اق  سنة)، و  16لت
ن مل يبلغوا سن السادسة عرش ( ذ ا لتالم سبة  ل سنة). وٕاذا مل يلتحق التلميذ  16فصل درايس 

ذار فٕانه يعترب قد انفص ورة يف إال ا لغيابه عند انقضاء امله املذ سب رادته ويتوجب  لملؤسسة ومل يقدم  ٕ
نئذ شطبه من قوامئ املؤسسة  .ح

ذ املنقطعني : 47 املادة ر الرتبية كتابيا بقامئة التالم ر املؤسسة يف هناية لك فصل درايس تبليغ مد يتوىل مد
راسة ومل يبلغوا سن السادسة عرش ( ٔحاكم  16عن ا ٔولياء طبقا  سنة) الختاذ إالجراءات القانونية جتاه ا

ذي رمق  املرسوم ٔسايس 02 – 10التنف ارية التعلمي ا ج ٕ  .املتعلق 



ب الغياب ومل يبلغ بعد سن السادسة عرش (: 48 املادة س ي مت شطبه  لتلميذ املنقطع وا سنة)  16حيق 
ٔو وليه الرشعي  ٔبيه  ٔو من  ه  ىل طلب كتايب م ٔي وقت يف نفس املستوى بناء  ادة إالدماج يف  طلب ٕا

ديديتضمن تربرا   سجي كتلميذ  نقطاع، ويمت   .لغياب و
ىل شهادة طبية : 49 املادة ٔسباب حصية، وبناء  ضية ٕاال  كون إالعفاء من حصص الرتبية البدنية والر ال 

ٔو معمتد ب حملف  ٔو طب ب من القطاع الصحي العمويم  ة املدرسية، وٕان تعذر فطب ب الص  .مينحها طب
روس تتوىل املؤسسة : 50 املادة رة واملراجعة ل ة واملذا مع واملعاجلة البيداغوج ٔطري حصص ا رجمة وتنظمي وت

ء  ٔمسية الثال روس مبا فهيا  ٔوقات ا ارج  رجمهتا  يف ٕاطار التنظمي املعمول به ووفقا لٕالجراءات احملددة، وتمت 
ٔول من عطليت الشتاء والربيع ٔسبوع ا ت وا  .ويوم الس

باراتخيضع الع: 51 املادة خ ة املسمترة و مي عن طريق املراق ذ وشاطاهتم الرتبوية ٕاىل تق لتالم  مل املدريس 
سبات  ورية ملك ت ا ت الرمسية وفق التنظمي املعمول به، وتنظم املؤسسة خمتلف التق ا م الفصلية و

ت الرمسية مة احملددة والتعل لرز ذ وفقا   .التالم
المة الصفر ( يرتتب عن: 52 املادة ىل  بار احلصول  خ راسة 00الغياب يف الفرض و )، وعند الرجوع ل

سبق  الل الفرتة اليت  بار  خ ٔو  ذ املتغيبون من ٕاجراء الفرض  د التالم ستف ٔن  ول ميكن  وتقدمي مربر مق
خ  ٔو  المة دون ٕاجراء الفرض  ٔية  ح  هناية الفصل، وال ميكن م ٔقسام  ام اكنت عقد جمالس ا بار 

ىل معدل  بارات املقررة حيصل  خ ا غياب تلميذ ملدة فصل اكمل دون ٕاجراء الفروض و املربرات، ويف 
ساوي صفر ( ىل00فصيل  ام اكنت مربرات الغياب، وحيسب املعدل السنوي بقسمته   ( (03). 

ىل معدالت : 53 املادة ذ املتحصلني  لتالم ية  ت استدرا ا من  09.99و 09سنوية ترتاوح بني تنظم ام
نوي وفقا  20 ٔوىل والثانية  وسط وا ٔوىل والثانية والثالثة م ٔقسام ا سبة  ل ة  لعط الصيف ل اخلروج  ق

 .لٕالجراءات التنظميية املعمول هبا
نتقال ٕاىل املر : 54 املادة ٔو  ٓخر  ٔحوال، ارتقاء تلميذ من مستوى ٕاىل  ال من ا ٔي  والية  املال ميكن، ب

ٔو يفوق:  ساوي  ىل معدل سنوي   10/20دون احلصول 
ر املراس : 55 املادة ىل غرار دفا ذ  ت تقوميات التالم ر والكشوف لتث فا ئق وا تعمتد املؤسسة خمتلف الو

شوف النقاط  .و
ٔعامل : 56 املادة ضية و ة والر شاطات العلمية والثقاف ذ يف خمتلف ال نظمة يف ٕاطار النوادي امل شارك التالم

ا ار ل املؤسسة و ضية املدرسية دا ة والر  .امجلعية الثقاف
ٔولياء املسامهة يف : 57 املادة ة والرتفهيية، وميكن ل ذ البيداغوج ات التالم ٔطري خر ظمي وت تتكفل املؤسسة ب

ٔمني والنقل وإالطعام وخمتلف الرسوم  .اكليف الت
اتيتوىل جملس : 58 املادة ذ ٕاىل ثالث در ة من طرف التالم ٔخطاء املرك ٔديب تصنيف ا  :الت

ة من ٔخطاء–  ر ٔوىل ا رتداء لباس : ا لزتام  دم  روس،  ٔخرات املتكررة، عرق السري احلسن ل الت
 .مطابق ملاكنته كتلميذ



ة من ٔخطاء–  ر ٔنواع التب: الثانية ا ازة واسهتالك لك  ت املتكررة، ح اكت املؤسسالغيا  .ةغ، ٕاتالف ممت
ة من ٔخطاء–  ر ، استعامل : الثالثة ا ٔشاك لجوء ٕاىل العنف لك  حماو الغش والغش املؤكد، ا

ة البيضاء  ٔسل ٔلعاب النارية وا ٔنواع ا ال لك  ربوية، ٕاد ري  ٔهداف  الم واالتصال  ات إال ولوج ك
ٔشياء احملظورة  ريها من ا ٔدوات احلادة و ئق وا ٔنواع الو ازة واسهتالك ورش وروجي مجيع  واستعاملها، ح

ل املؤسسة ة دا امئ واملواد املمنو  .وا
ٔ املركب ٕاىل ثالث : 59 املادة ٔديب وفق جسامة اخلط ٔن يصدرها جملس الت ت اليت ميكن  تصنف العقو

ات  :در
ت ة من العقو ر ٔوىل ا ر (كتايب)، ٕانذ: ا ي)، حتذ ه، (شفه وب، توبيختن  .ار مك
ت ة من العقو ر ل املؤسسة)، التعويض : الثانية ا لمي وربوي دا ام بعمل نفعي  ت البدي (الق العقو

اكت ا ٕاتالف املمت ٔو املايل يف   .املادي 
ت ة من العقو ر د : الثالثة ا ٔ ادة السنة، إالقصاء من  ٔخرى، احلرمان من ٕا التحويل ٕاىل مؤسسة 
يل النظامني ا ٔو نصف ا يل  ا  .ا

ٔديب من : 60 املادة ٔعضاء جملس الت لتلميذ املعىن و ٔو الويل الرشعي  ٔب  ر املؤسسة متكني ا ىل مد يتعني 
لتلميذ املعين  ٔخطاء سابقة  ا وجود  م يف  ال ه ٕا ع، كام ميك ج ل انعقاد  ىل ملف القضية ق طالع 

لس. وميكن  ل انعقاد ا ٔعضائه. وذ ق ٔمام  لقضية لٕالدالء بترصحياته  القة  اء لك من   لس استد لم
ملعلومات اليت من  ع  ج ل انعقاد  ر املؤسسة، ق د مد ٔن يف ٔو وليه الرشعي  ٔبيه  ٔو  لتلميذ  كام ميكن 

ٔو موظف ذ  ستعني مبدافع خيتاره من بني التالم ٔن  لتلميذ  ٔيضا  لس، وميكن  ٔهنا ٕافادة ا املؤسسة، كام  يش
ٔو وليه الرشعي  ٔبيه  ٔو  ٔو بطلب من التلميذ املعين  ر املؤسسة،  ة، مببادرة من مد لس، عند احلا لم ميكن 

ليه شهادة يف القضية املعروضة  ماكنه إالدالء  ٕ سمتع لشخص   .ٔن 
شارة املس : 61 املادة س ٔوىل دون  ة ا ر ت من ا ذ عقو ٔن يت ر املؤسسة  لس اميكن ملد ٔديب، بقة  لت

ت من  رفع العقو نية يف ملف التلميذ، و ة  س ٔمر التلميذ كام توضع  ة من العقوبة لويل  س ٔن تبلغ  ىل 
ت حسن سلوك التلميذ املعين وحتسن يف نتاجئه راسية ٕاذ ث ٔوىل يف هناية السنة ا ة ا ر  .ا

ٔوىل والثانية، ويف املقابلال ميكن الطعن يف القرارات اليت تتضمن عقو: 62 املادة ني ا رج ميكن  ت من ا
ٔمام جلنة الطعن الوالئية يف ظرف مثانية ( ة الثالثة  ر ت من ا م 8الطعن يف القرارات اليت تتضمن العقو ٔ  (

ٔديب رخي تبليغ قرار جملس الت  .من 
ٔو : 63 املادة اص  ٔش ٔن تضع ا ٔهنا  ٔخطاء جسمية من ش ا اراكب  ا يف  ٔو املؤسسة يف  اكت  املمت

لتلمي لرتبية الوطنية يتضمن اقرتاح ٕاقصاء هنايئ  ر امللكّف  لوز رفع تقرر مفصل  ٔديب  ذ خطر يقوم جملس الت
 .املعين



ىل جلنة إالرشاد واملتابعة / جلنة إالصغاء واملتابعة اليت تتوىل التكفل النفيس : 64 املادة ذ  ا التالم ميكن ٕا
ٔ  والرتبوي ش ل اخلالفات اليت ت نضباط وحتسني نتاجئهم، كام ميكهنم  ندماج و ىل  دهتم  حباالهتم ومسا

هنم عن طريق الوساطة املدرسية  .ب
ادث مدريس اختاذ إالجراءات الالزمة والترصحي : 65 املادة ا تعرض تلميذ ٕاىل  تتوىل ٕادارة املؤسسة يف 

ى الوصاية واجلهات املعنية وفق  .التنظمي املعمول به به 
ٔمن النظافة الوقاية، الرابع: احملور  وا
راسة، : 66 املادة ٔوقات ا ارج  حلفظ والصيانة واخلدمات  رجمة العمليات املتعلقة  ىل  ر املؤسسة  سهر مد

اليا ال استع يض تد اء احلاالت اليت تق  .ست
سيق مع املصاحل: 67 املادة لت ر املؤسسة و ذ مد افة املعنية، التدابري املناسبة يف جمال الوقاية والنظ يت

ة  .والص
ٔمن : 68 ملادةا لتعاون مع مصاحل امحلاية املدنية، يف وضع خمططات الوقاية وا ر املؤسسة وشارك،  يعد مد

ار ٔمن ٕاج اطر الكربى، وتعلق خمططات الوقاية وا ا الكوارث وا الت وإالسعافات يف   وتنظمي التد
ل املؤسسة  .دا

الل : 69 املادة امئة  ىل الزتود بوسائل إالنذار واالتصال وإالطفاء، وضامن احلراسة ا حترص ٕادارة املؤسسة 
ٔعياد الوطنية ٔوقات، ليال وهنارا، مبا فهيا العطل املدرسية واملناسبات وا  .لك ا

لتج : 70 املادة ٔمن ٕاجراء حفوصات دورية  ٔعوان الوقاية وا ة، يتوىل  ث الصالح ية من ح ٔم هزيات ا
ا وتبليغ إالدارة لك  ار ل املؤسسة و ت دا ام بدور ة وضعية الشباكت واملرافق والق والفعالية ومراق

ة الل التقارر اليوم  .النقائص من 
ة مدى: 71 املادة ذ، ومراق دة الكشف واملتابعة مبهام الوقاية والفحص والعالج لفائدة التالم رتام ا تقوم و

الل تقارر دورية ات من  قرتا ر املؤسسة لك املعلومات و ة وزويد مد د حفظ الص  .قوا
اكت اختاذ اكفة إالجراءات : 72 املادة اص واملمت ٔش ٔمن ا ا وقوع حوادث هتدد  ر املؤسسة يف  يتوىل مد

لهيا يف النصوص سارية  الية الرضورية املنصوص  ستع  .املفعولوالتدابري 
ل املؤسسة : 73 املادة درات واملسكرات واملهلوسات دا ٔنواع التبغ وا ازة واسهتالك وروجي مجيع  مينع ح

ٔمهنم وسمعة املؤسسة ة الرتبوية وسالمهتم و ٔفراد امجلا ة  ٔنه املساس بص  .ولك ما من ش
ل ا: 74 املادة ٔو البرصية دا سجيالت السمعية و/ لتصور وال سمح  ٔي غرض اكن دون ال  ملؤسسة 

ر املؤسسة  .رخصة من مد
ن : 75 املادة ٔما ٔروقة و ة يف ا لمراق ريب اكمريات  رتام إالجراءات القانونية،  لمؤسسة، مع ا ميكن 

اىف ؤحاكم هذا النظام  ٔعامل ت ه  ذ قد متارس ف ده التالم ر بة ولك مرفق  ات واملك ال والسا ستق
يل ا  .ا

الم وسائل استعامل خلامس:ا احملور  واالتصال إال



ملؤسسة ملا : 76 املادة امئ إاللكرتونية اخلاصة  ت وخمتلف ا نرتن ٓيل وشبكة  الم ا ستعمل وسائل إال
ربوية ري  ٔهداف  ٔو  ٔغراض خشصية  ، ومينع استعاملها   .خصصت 

ات: 77 املادة ولوج ك ذ استعامل  ىل التالم عا   ري مينع م ٔهداف  ل املؤسسة  الم واالتصال دا  إال
ة الرتبوية ٔعضاء امجلا د  ٔ لمس حبرمة احلياة اخلاصة  ٔو   .ربوية 

ذ، ٕاىل رخصة مسبقة : 78 املادة ل املوظفني والتالم الم واالتصال، من ق ات إال ولوج ك خيضع استعامل 
ٔو شطة الرتبوية،  ٔ ٔو رشها سلمها ٕادارة املؤسسة، الس حتميل ا ٔو تقامسها   .حتويلها 

ة الرتبوية اكفة : 79 املادة ٔعضاء امجلا ستعمل يف معليات التبليغ واالتصال والتواصل مع  ٔن  لمؤسسة  ميكن 
س، التلكس، الرسا إاللكرتونية القصرية ، الفا ة: املراسالت، دفرت املراس ، (SMS) الوسائل املتوفرة واملمك

لكرتوين، ال  ٔو مشاهبةالربيد  ة  ٔخرى ممك ٔو لك وسي   .هاتف، 
ىش مع رسا : 80 املادة ربوية تعلميية ت ات  ٔو صف ت  تد صات وم شئ مواقع وم ٔن ت لمؤسسة  ميكن 

رش فهيا  ة ما ي عي، مع ضامن مراق ج ت ومواقع التواصل  نرتن ىل شبكة  املدرسة واملهام اليت تؤدهيا 
هنا ٔم  .وت

الم واالتصال احلديثة ورمقنة خمتلف معليات : 81 املادة ات إال ولوج ك ىن ٕادارة املؤسسة استعامل  تت
سيري والتواصل والتعلمي  .ال

ذ واملوظفني مضن النظام : 82 املادة لتالم لمؤسسة استغالل ومعاجلة املعلومات واملعطيات اخلاصة  ميكن 
 .الرمقي لوزارة الرتبية الوطنية

ات حلقوقا السادس: احملور  والواج
ٔول: الفرع ات حقوق ا ذ وواج  التالم
اجه تعلميية : 83 املادة ت وم ذ ٕاىل نصوص تنظميية، تتضمن توجهيات رمسية وتعل خيضع متدرس التالم

دادمه حلياة مدرسية ولتحمل املسؤولية يف  سامه يف ٕا ات  ذ حبقوق ويلزتمون بواج متتع التالم ت،  ومواق
متع  .ا

 
 
 

 احلقوق ٔوال:
ٔو : 84 املادة متيزي، وامحلاية من لك لفظ  دم التعرض ٕاىل ٕاي نوع من ا ال و ستق ذ احلق يف حسن  لتالم

ٔي عنف جسدي ولفظي  هتم من التعرض  ٔطفال، ويتوجب حام رامهتم وخصوصياهتم  رتام  ني وا ترصف 
 .ومعنوي



داول : 85 املادة يل و ا مة تبلغ ٕادارة املؤسسة النظام ا شاطات املمك ورز مة ال ت ورز التوق
خول املدريس عن طريق  ٔو عند ا ة  لعط الصيف ل اخلروج  ٔولياهئم ق ذ و بارات الفصلية ٕاىل التالم خ

ليه ٔمر تلميذ لٕالمضاء  يل لك ويل  ا ة، وسمل القانون ا  .وسائل االتصال املتوفرة واملمك
ذ : 86 املادة سجيل التالم خول الرمسي يمت  ل ا ة وق لعط الصيف ل اخلروج  راسية اجلديدة ق لسنة ا

 .املدريس اجلديد
ة : 87 املادة ٔعضاء امجلا هنم وبني لك  ٔنفسهم وب ذ  ذ وبني التالم شاور مع التالم شجع املؤسسة احلوار وال

ة والتنظميية  .الرتبوية يف لك املسائل الرتبوية البيداغوج
شاور ميا: 88 املادة ظم، وكون ال متدرسهم يف ٕاطار م ذ حقهم يف التعبري عن املسائل املتعلقة  رس التالم

لتنظمي املعمول به ٔقسام املنتخبني طبقا  دويب ا اور مع ٕادارة املؤسسة عن طريق م  .والت
لرشوط احملددة: 89 املادة يل طبقا  ا ٔو نصف ا يل  ا ستفادة من النظام ا ذ  لتالم  التنظمي يف ميكن 

 .املعمول به
ٔوراق خمتلف التقوميات بعد تصحيحها يف القسم وحتتفظ املؤسسة : 90 املادة ىل  طالع  ذ احلق يف  لتالم

اية  ٔقل ٕاىل  ىل ا بارات الفصلية  خ ٔوراق  راسية املوالية، يتحمل التلميذ احملافظة  31ب لسنة ا سمرب  د
مي بارات التق ٔوراق خمتلف اخ  .ىل 

ه : 91 املادة راسة ٕاال يف احلاالت القصوى واملربرة، وتتوىل إالدارة معلية ٕاخرا مينع ٕاخراج التلميذ من جحرة ا
ٔستاذ تقررا بذ ٔن حيرر ا ىل   .بعد تبليغها 

ة : 92 املادة شاطات الثقاف ل املؤسسة يف ٕاطار ال ٔة دا ش خنراط يف النوادي وامجلعيات امل ذ  لتالم حيق 
ٔولياهئم وكذا و  ارج املؤسسة لرخصة من  شاطات املربجمة  ذ يف ال ضية، وختضع مشاركة التالم العلمية والر

ل املؤسسة هنم من ق ٔم  .اكتتاب ت
متثل : 93 املادة عية  شاطات اج ذ يف ٕاطار التضامن املدريس والتضامن الوطين من  د التالم ستف

ناء الوسائل التعلميية  شاطات الثقخصوصا يف اق ة املدرسية وال ٔدوات املدرسية والنقل والتغذية والص ة وا اف
لتنظمي املعمول به شطة الرتفهيية طبقا  ٔ ضية وكذا ا  .والعلمية والر

شطهتم : 94 املادة ٔ اقة من مزاو  ذ يف وضعية ٕا متكني التالم تتوىل ٕادارة املؤسسة توفري الظروف املالمئة 
ادية حسب ٕاماك رشيع والتنظمي املعمول هبامبصفة  اصة وفق ال  .نياهتا، مع استفادهتم من مزا 

ات نيا:  الواج
تظمة يف مجيع احلصص النظرية : 95 املادة ملواظبة واحلضور يف الوقت بصفة دامئة وم ذ  يلزتم التالم

ت دول التوق ة املقررة يف   .والتطبيق
دون من: 96 املادة ذ املستف يل  يلزتم التالم ا يل ونصف ا ا دمات املطعم املدريس والنظامني ا

لمؤسسة يل  ا ثال ٕاىل الضوابط احملددة يف النظام ا  .الم



ا، : 97 املادة ار ل املؤسسة و ة الرتبوية دا ٔفراد امجلا لسلوك احلسن مع  يل  ذ الت ىل التالم يتعني 
رتام وروح التعاون وجتن ال هنم  لفظية واملعنويةوالتعامل ف ب ٔشاكل إالساءة وإالهانة ا  .ب لك 

لهيم وبقصات شعر : 98 املادة لتعرف  رتداء لباس نظيف والئق وسمح  ل املؤسسة  ذ دا يلزتم التالم
ق والومش،  سة القصرية واملمزقة، والفزيو والرساويل الضيقة املكشوفة، واملساح ٔل ادية، ومتنع ا الئقة و

لهيم ارتد ور ويفرض  ٔزرق ل ث ولون  ٔبيض لٕال كون بلون  لمواصفات الرتبوية و ستجيب  ٓزر اليت  اء امل
ور يف املتوسطات ٔزرق ل ث ولون  ت، وكون بلون وردي لٕال  .يف الثانو

ٔدوات املدرسية املطلوبة وفق املدونة املقررة من طرف وزارة : 99 املادة ب وا ذ ٕاحضار الك ىل التالم جيب 
لهيم ٕاحضار بصفة دامئة  الرتبية ضية، كام جيب  شطة الرتبية البدنية والر ٔ ضية ملزاو  الوطنية والبذ الر

 .دفرت املراس
ٔخر ٕاال : 100 املادة ا الت خول ٕاىل القسم يف  سمح هلم  راسة وال  ت ا رتام مواق ذ  يلزم التالم

ر املتوسطة، وال تتحمل املؤسسة م  ص من مد ٔبوابرتخ الق  ا بعد ٕا ار ن يبقون  ذ ا  .هباسؤولية التالم
د احلياة : 101 املادة الل بقوا رة، وجتنب إال ة املذا حلضور يف املطعم واملرقد وقا ذ املعنيني  يلزتم التالم

ه  .املدرسية امجلاعية، وٕاال تعرضوا ٕاىل حرماهنم من النظام املستفاد م
ذ : 102 املادة ىل التالم ٔمراض معدية قصد اختاذ التدابري جيب  ا إالصابة ب ٔولياهئم ٕابالغ املؤسسة يف  و

ت شفاءمه التام، كام  ٔساس شهادة طبية تث ىل  راسة ٕاال  اف ا ، وال ميكهنم است ا الرضورية وفقا لك 
ت العصبية والنفسية قصد السامح ل  ضطرا ٔو  ة  ٔمراض املزم الم إالدارة  لهيم ٕا سيق مع هيتعني  لت ا و

ا  .املصاحل املعنية التعامل املناسب مع لك 
واجب : 103 املادة ا مشرتاك  عتبارها فضاء معوم لهيا  رتام مؤسسهتم املدرسية واحملافظة  ذ  يلزتم التالم

هتا وجتميلها لهيم العناية هبا واملسامهة يف صيا  .ربوي وسلوك مدين كام يتوجب 
ة مركب معدا  يرتتب: 104 املادة ث والوسائل التعلميية والبيداغوج ٔ الت وا لم ٔو رضر  عن لك ٕاتالف 

ٔولياؤمه ذ و ة وتعويضا ماد يتحم التالم ٔدي ت ت ذ عقو ل التالم  .من ق
ٓداب : 105 املادة رتام ضوابط السلوك القومي وا ٔشاكل العنف  ٔي شلك من  يلزتم لك تلميذ بعدم ممارسة 

ة الرتبويةالعامة،  ٔعضاء امجلا ستعامل لغة تواصل مالمئة بني   .و
ذ ٕاحضار واستعامل الهاتف النقال والت التصور ولك وسي اتصال وتواصل : 106 املادة ىل التالم مينع 

ر  لويل الرشعي بقرار من مد سلميها ٕاال  ال ٕاحضارها يمت جحزها وال يمت  ل املؤسسة، ويف  الكرتونية دا
 .املؤسسة

ٔدوات : 107 املادة ة البيضاء وا ٔسل ٔلعاب النارية وا ٔنواع ا ال واستعامل لك  ، ٕاد عا  ىل التلميذ، م مينع 
، ؤي خمالفة  شطة املمك ٔ الل ممارسة ا ٔو  ل املؤسسة  ٔشياء احملظورة واستعاملها دا ريها من ا احلادة و

ة املعمول هبا، كام ٔدي وهرات واملبتعرض صاحهبا لٕالجراءات الت مثينة وا ٔشياء ا اب لك ا الغ املالية  مينع اصط
ٔي مسؤولية ٔو رسقهتا ال تتحمل املؤسسة  ا ضياعها  ريها، ويف   .املعتربة و



ىل : 108 املادة بارات التقومي احلصول  ٔنواع اخ ر يف خمتلف  زو ٔو  ٔو غش  يرتتب عن لك حماو غش 
ٔس  ىل تقرر ا حلراسةالمة الصفر بناء  ٔو العون امللكف   .تاذ 

ات حقوق الثاين: الفرع  املوظفني وواج
شط ويتابع اكفة : 109 املادة سق وي ٔ احليادية، وي د رتام م ر املؤسسة مسؤولية سري املؤسسة مع ا يتوىل مد

شطة ٔ  .ا
س : 110 املادة ر، وهو الرئ ملؤسسة ٕاىل سلطة املد لتنظمي  الهريم هلمخيضع مجيع املوظفني العاملني  طبقا 

 .املعمول به
ىش وقمي املواط : 111 املادة ذ وتعلميهم وكون خشصيهتم مبا ي ربية التالم ٔسايس يف  ٔستاذة بدور  نة يضطلع ا

ٔهداف املسطرة ملؤسسة الرتبية والتعلمي  .يف ٕاطار ا
سجام : 112 املادة ساك وم ملؤسسة فريقا م ن سوده روح التعاون والتضامشلك املوظفون العاملون 

مج معل املؤسسة يف جو مالمئ ر ذ  ىل تنف دمه  سا  .واملسؤولية واملبادرة اليت 
 احلقوق ٔوال:
هتم املهنية، التكون : 113 املادة رامهتم وماك رتام  : ا د املوظفون من مجيع حقوقهم املهنية الس ستف

سيري املؤسسة مضن  ة، املشاركة يف  الموالرتق شاور، إال  .ٔطر احلوار وال
ت املعمول هبا: 114 املادة لقوانني والتنظ ىل حامية املوظفني طبقا  ر املؤسسة   .سهر مد
رشيعية : 115 املادة ٔحاكم ال ن ومؤطرن وفقا ل د شارك املوظفون يف خمتلف معليات التكون مكستف

لتكو  طط القطاعي   .نوالتنظميية املعمول هبا وفق ا
ٔجر ملدة : 116 املادة ة ا ت قانونية مدفو د املوظف من غيا م يف املناسبات العائلية التالية: زواج  3ستف ٔ

ٔو  ٔصول  د ا ٔ ٔو  ن املوظف، وفاة زوج املوظف  ان ا لموظف، خ ن  د ا ه، ازد د فرو ٔ ٔو  املوظف 
ه لموظف وزو ٔو احلوايش املبارشة   .الفروع 

ٔسباب الرضورة القصوى املربرة،  ميكن: 117 املادة ٔجر  ة ا ري مدفو ائية  ت است لموظف بغيا ص  الرتخ
اوز مدهتا  ٔن تت م يف السنة 10ال ميكن  ٔ. 

تصة : 118 املادة لترصحي به ٕاىل املصاحل ا ام  ادث معل تتوىل املؤسسة الق ا تعرض موظف ٕاىل  يف 
رشيعية والتنظميية امل ٔحاكم ال  .عمول هباطبقا ل

الل : 119 املادة دم إال اة  رشيعية والتنظميية املعمول هبا، مع مرا ٔحاكم ال ميارس احلق النقايب يف ٕاطار ا
ة ٔ املسؤولية يف اسمترارية اخلدمة العموم  .مببد

ٔحاكم : 120 املادة ليه ا شاط النقايب طبقا ملا تنص  سهيل ممارسة ال دهتا ل تقدم ٕادارة املؤسسة مسا
ناول املوظفني وبعيدة عن ا كون يف م شورات النقابية  ت وامل ال اصة لٕال رشيعية، وحتدد فضاءات  ل

ذ د التالم ن توا  .ٔما
ات نيا:  الواج



ث الهندام : 121 املادة لزتام مبظهر الئق من ح ايل و سلوك م يل  ل املؤسسة الت ىل املوظف دا يتوجب 
لمريب  شمةيناسب إالطار املهين  ري احمل سة القصرية والضيقة و ٔل ليه، ومتنع ا لتعرف   .وسمح 

ل : 122 املادة ٔثري ٕايديولو دا ٔو ذي ت ٔو حزبية  شاط ذي طبيعة سياسية  عا  ممارسة لك  مينع م
 .املؤسسة

ت واملناجه ودليل : 123 املادة ٔساتذة التوجهيات الرمسية والربامج التعلميية واملواق ٔستاذ ولك وثيقة ايطبق ا
ات املهنة الق ٔ د  ضيه قوا ة تقرها وزارة الرتبية الوطنية وفق ما تق  .ٔخرى ذات طبيعة بيداغوج

لوضعيات التعلميية : 124 املادة لهيا يف الربامج،  ة، املنصوص  ت البيداغوج ين املقار ٔساتذة ت ىل ا يتعني 
لية  ملشاركة التفا سمح  ذوالتعلمية اليت   .لتالم

ناع عن لك : 125 املادة م ذ و ٔساليب الرتبوية املناسبة يف تعاملهم مع التالم د ا ىل املوظفني اع يتعني 
ٔطفال شخصيهتم ورامهتم  ٔن متس  لفظية واملعنوية اليت ميكن   .ٔشاكل إالساءة وإالهانة ا

ة وا: 126 املادة الس البيداغوج ل شارك املوظفون يف خمتلف ا ات املنعقدة دا ج ٕالدارية ويف 
د الرس املهين  سامهون يف جتسيد مرشوع املؤسسة، ويلزتمون بقوا لتنظمي املعمول به، كام  املؤسسة طبقا 

رتام السمل إالداري  .وا
ين : 127 املادة الل ال ٔو تربرا يقدم ٕاىل ٕادارة املؤسسة  صا مسبقا  رخ ستوجب لك غياب عن العمل 
 ٔ ري مربر تطبيق إالجراءات التنظميية املعمول 48(ربعون وا ة اليت تيل الغياب، ويرتتب عن لك غياب  ) سا
 .هبا

اء : 128 املادة ست ري مؤداة حىت ولو اكنت مربرة،  ٔجرا عن فرتة معل  ٔن يتقايض  لموظف  ال ميكن 
رشيع والتنظمي املعمول لهيا يف ال  هبام، االت الغياب القانونية املنصوص 

ىل تغليب احلوار، : 129 املادة شاور مع ٕادارة املؤسسة  حيرص املوظفون وممثلومه النقابيون يف ٕاطار ال
ات املهنية لوقاية من الزنا  .وتفضيل مقاربة الوساطة 

الل فرتة إالرضاب طبقا لٕالجراءات التنظميية املعمول هبا، : 130 املادة دمة  ل ٔدىن  جيب ضامن احلد ا
الس املنظمة واملمت  لسات خمتلف ا ت املدرسية ورصد العالمات وحضور  ا م سيري  ث خصوصا يف 

 .لحياة املدرسية
ل املؤسسة. ويتعرض : 131 املادة لفظي واملعنوي وإالساءة دا ٔشاكل العنف ا مينع العقاب البدين ولك 

ت ٕادارية دون املساس حبق  الفون لهذه املادة لعقو ٔرضار النامجة عن الا عقاب املتابعة القضائية، تعترب ا
ٔن حتل  ب فهيا املسؤولية املدنية واجلزائية وال ميكن ٕالدارة املؤسسة  س ٔ خشصيا يتحمل املوظف امل البدين خط

 .حمل املوظف املعين يف حتمل العواقب
رايس حبضور حتية العمل الوطينيلزتم مجيع املوظفني العاملني يف بداية وهناية اليوم : 132 املادة  .ا
ل املؤسسة: 133 املادة ٔنواع التبغ واملواد احملظورة دا ىل مجيع املوظفني تناول مجيع   .مينع 



ل : 134 املادة ٔساتذة ولك املوظفني استعامل الهاتف النقال وخمتلف وسائل االتصال والتواصل دا ىل ا مينع 
بة ر والورشات واملك ا ٔقسام وا  .ٔو يف حميطها ا

ٔساس التناوب : 135 املادة ىل  ٔثناء العطل املدرسية  ٔطري إالداري والعامل املهنيون املداومة  يضمن موظفو الت
ة سارية املفعول دون املساس حبقهم يف العط السنوية ات النظام لرتت  .طبقا 

ات حقوق الثالث: الفرع ٔولياء وواج  ا
ات ٔوال:  الواج
ٔهداف املؤسسةي : 136 املادة ق  ٔولياء املسامهة يف حتق ىل ا  .توجب 
ٔو : 137 املادة الل دفرت املراس  سمترار من  هم  ة مواظبهتم وسلو ٔبناهئم ومراق ٔولياء مبتابعة متدرس  يلزتم ا

لقاءات املنظمة لهذا الغرض من طرف املؤسسة وفرة، وحبضورمه يف خمتلف ا  .ٔي وسي م
لهيم  ٔولياء: 138 املادة ب رضرا يف املؤسسة، ويتوجب  س ٔبناهئم اليت قد  ذ مسؤولون عن ترصفات  التالم

ٔبناؤمه  .سديد التعويضات املالية واملادية مقابل إالتالفات اليت يقوم هبا 
د : 139 املادة سهل التكفل هبم وسا ى ٕادارة املؤسسة لك املعلومات اليت  ٔولياء الترصحي  ىل ا يتوجب 

عية والعادات السلويةىل ال  ج حلا الصحية واحلا   .تعامل معهم الس مهنا املتعلقة 
شطهتم املدرسية : 140 املادة ٔ ذ  ت اليت حتول دون مزاو التالم ذ يف معاجلة الصعو ٔولياء التالم شارك 

لول قرتاح  ادية و  .بصفة 
سيق تنظم مؤسسة الرتبية والتعلمي : 141 املادة ٔساتذة يف ٕاطار الت ذ وا ٔولياء التالم لقاءات دورية بني 

وح يف هناية لك فصل درايس ىل غرار اليوم املف ٔرسة،   .والتاكمل بني مؤسسة الرتبية والتعلمي وا
ناع عن لك سلوك : 142 املادة م ملؤسسة و ٔساتذة ومجيع املوظفني العاملني  رتام ا ذ  ٔولياء التالم يلزتم 

لكرامةٔ  ٔو مسا  ٔو معنو   .و ترصف يتضمن عنفا لفظيا 
شغاالهتم املشرتكة عن طريق : 143 املادة صصة هلم، وطرح ا ال ا ستق ت  رتام مواق ٔولياء  يلزتم ا

ذ، ٔولياء التالم  ممثلهيم يف مجعية 
رشيعية والتنظميية ا: 144 املادة ٔحاكم ال ذ، يف ٕاطار ا ٔولياء التالم مع املعنوي  ملعمول هبا، يف تقدميسامه  ا

ىل اخلصوص  لتعاون الوثيق مع ٕادارة املؤسسة، يف ٕاطار احلياة املدرسية،  سامهون،  لمؤسسة كام  واملادي 
ة وخمتلف  يل، املشاركة يف التظاهرات الثقاف ا ىل تطبيق النظام ا يف: جتسيد مرشوع املؤسسة، احلرص 

فاالت املدرسية، املسامه شيط بعض النوادي املدرسية، املسامهة بصفة تطوعية وحسب ح ة يف ت
 .إالماكنيات يف صيانة املؤسسة

 احلقوق نيا:
رب خمتلف وسائل االتصال : 145 املادة ور املنوط هبم وزويدمه،  ٔداء ا ٔولياء من  تتوىل املؤسسة متكني ا

ذ والتغيريات اليت قد تطر  ت التالم ة، جبداول توق ذ والسلاملتا ت التالم ٔخرات وغيا لهيا، ت واكت اليت ٔ 



ة  شاطات الثقاف رجمة ال راسية،  ذ طي السنة ا لهيا التالم لهيم، النتاجئ املدرسية اليت يتحصل  ل  س
ذ ضية والرتفهيية لفائدة التالم  .والر

شاء مجعية : 146 املادة سهيل ٕا ذ ٕادارة املؤسسة لك التدابري الالزمة ل عتبارهاتت ذ  إالطار  ٔولياء التالم
هنام لعالقة ب ٔرسة واملؤسسة وتدع  لربط بني ا  .املفضل 

شطهتا بعد موافقة ٕادارة املؤسسة اليت حتدد الفضاء : 147 املادة ٔ رامج  ذ ٕالصاق  ٔولياء التالم ميكن مجلعية 
صص لهذا الغرض  .ا

 اصة ٔحاكم السابع: احملور
رشيعية والتنظميية سارية املفعول تتكفل: 148 املادة ٔحاكم ال اقة، وفقا ل ذ يف وضعية ٕا لتالم  املؤسسة 
ة: 149 املادة ٔمراض مزم ذ املصابني ب لتالم  .راعي املؤسسة الوضعية الصحية 
ادث مدريس: 150 املادة ا وقوع  ام هبا يف  ختاذ إالجراءات الواجب الق  .تتكفل املؤسسة 
اية الرتبوية : 151 املادة لر ذ يف ٕاطار واجب التحفظ، والتكفل  لتالم اة احلاالت اخلاصة  تلزتم املؤسسة مبرا

 .املناسبة
سيري بعد قراءته من : 152 املادة ه وال ل جملس الرتبية/التوج يل من ق ا ىل هذا النظام ا تمت املصادقة 

رية الرتبية الع سيق إالداري، ورسل ٕاىل مد  .دهطرف جملس الت
ل املؤسسة، : 153 املادة ة الرتبوية، ويمت تعليقه دا ٔعضاء امجلا ىل مجيع  يل ويوزع  ا رش هذا النظام ا ي

ه حتفظ يف ملف لك تلميذ ة م س ىل  ٔولياء   ويوقع ا
 


