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 مالنظام الخاص بالبذلة املدرسية واملظهر العا
	

	:المبرمجةارتداء البذلة المدرسیة إلزامي داخل الحرم المدرسي وفي جمیع األنشطة  ●
) فما فوق 4/2( غیر ضیقة وغیر قصیرة  ،)حتى المرفقین على األقل( وزرة باألكماموتتكون من : البذلة المدرسیة الخاصة باإلناث §

	) eanJ أو  TOILE، ثوب(وغیر ضیقین وغیر قصیرین  غیر شفافین 	LONGUE	JUPE)(  وسروال أو تنورة
ً ارتداء الوزرة بالنسبة  § 	.للتلمیذات خالل األیام التي تبرمج فیھا حصة التربیة البدنیة إلزامي أیضا
شریطة أال تحمل عالمات  	(Pull)أو سترة 		)-T	Shirt)بما فیھ  وقمیصسروال  وتتكون إلزاما من: البذلة المدرسیة الخاصة بالذكور §

	.أو كتاباتإشھاریة أو رسوم 
	:مادة التربیة البدنیةارتداء البذلة الریاضیة إجباري لممارسة  ●

	.غیر ضیق وغیر شفاف، وسترة ریاضیة) تحت الركبة(تتكون البذلة الریاضیة للتلمیذات من سروال ریاضي طویل  §
	.تتكون البذلة الریاضیة للتالمیذ الذكور من سروال ریاضي طویل وسترة ریاضیة §

	:یُمنع منعا كلیاَ  ●
	: بالنسبة للذكور واإلناث 

	.المثیرة والمخلة بالحیاء العام أو الممزقة أو التي تحمل ألفاظا وصورا غیر تربویةارتداء المالبس  §
	. ارتداء السراویل القصیرة §
	.في األماكن المغطاة سواء داخل المؤسسة أو خارجھا أثناء الدروس أو األنشطة الموازیة أو الطاقیات ارتداء قبعات الرأس §
	.ونظارات غیر طبیة كل اإلكسسوارات المبھرجة من حلي ومجوھرات §
	.(انظر ملحق تسریحات الشعر الخاصة بالذكور) تسریحات وحالقات الشعر المثیرة لالنتباه §

	: بالنسبة لإلناث
	إسدال الشعر  §
	.وضع الماكیاج على الوجھ واستعمال طالء األظافر §
	.ارتداء األحذیة ذات الكعب العالي §

	.المرفقة بالنظام الداخلي "سلم تقویم السلوكات"سطرة كل سلوك مخالف لھذا النظام یستتبع تقویما طبقا لم ●
ة من اختصاص اإلدارة التربویة، الحراسة العامة، الحیاة المدرسی" سلم تقویم السلوكات"السلطة التقدیریة في تحدید المخالفات وتطبیق إجراءات  ●

	.واألساتذة

	اإلدارة التربویة  

	

 قبل نھایة شھر شتنبر قسیمة تمأل وتودع لدى الحراسة العامة

	الخاص بالبذلة المدرسیة والمظھر العام التزام ولي األمر

  ........................................................... : و رقم.ت.ب .. ،  .............................................................. ): ة(أسفلھ، السید) ة(أنا الموقع

، بعد اطالعي على النظام الخاص بالبذلة المدرسیة والمظھر العام .............................................................. ): ة(ألتزم بصفتي ولي التلمیذ

	.لكافة مقتضیات النظام أعاله) ھا(ابنتي واحترامھ/على انضباط ابني بمجموعة مدارس المواطنة، بالعمل

 
	"اطلعت ووافقت علیھ"التوقیع مسبوق بعبارة 	:مالحظة
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