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 ملؤسسة مجموعة مدارس املواطنة للتعليم الخصويص النظام الداخيل

 

 :الديباجة

بمثابة النظام األساسي للتعلیم المدرسي  00.06من القانون رقم  7یستند القانون الداخلي للمؤسسة في مرجعیاتھ على مقتضیات المادة        
الخصوصي و التي تنص على وجوب توفر كل مؤسسة خصوصیة على نظام داخلي، یتضمن القواعد العامة لسیر المؤسسة بمختلف مرافقھا، 

، بشأن النظام الداخلي بمؤسسات التعلیم 2003یونیو  24الصادرة في  78كما یستند إلى المقتضیات التي جاءت بھا المذكرة الوزاریة رقم 
ي ییر على مؤسسات التعلیم األولالمدرسي الخصوصي، و ھي المقتضیات التي أكدھا دفتر التحمالت الخاص بفتح أو توسیع أو إدخال أي تغ

وذلك  ،سرةواأل) ة(المؤسسة والتلمیذویندرج وضعھ في إطار إرساء عالقة واضحة بین  .التعلیم الخصوصي في بابھ الثالث البند الخامس عشرو
 ).ة(بغایة تحقیق األھداف المسطرة خدمة للتلمیذ

 
 تنظيم الدراسة والزمن املدريس: لالفصل األو 

 : التسجيل وإعادة التسجيل1املادة 

اعد شاغرة اآلجال المحددة وتوفر مقالحق في التسجیل بالمؤسسة شریطة استیفائھ شروط التمدرس وإدالئھ بالوثائق الالزمة في ) ة(لكل تلمیذ  •
 .بالمؤسسة

 .یولیوز من السنة التي تسبق السنة الدراسیة المعنیة 01تنطلق عملیة التسجیل ابتداء من  •
من شھر  15یعتبر طلب إعادة التسجیل شرطا ضروریا لضمان مقعد بالمؤسسة خالل الموسم الموالي، وتنطلق عملیة إعادة التسجیل یوم  •

 .من شھر أبریل من نفس السنة 15یوم مارس وتنتھي 
 .تحدد اإلدارة رسوم التسجیل والتامین والتمدرس والنقل للموسم الدراسي المقبل •
لمطالبة یحق ألسرتھ اللمؤسسة ال) ة(وفي حالة مغادرة التلمیذتؤدى واجبات التسجیل والتأمین دفعة واحدة عند التسجیل أو إعادة التسجیل،  •

 .یل والتأمینباسترجاع واجبات التسج
 .تؤدى رسوم التمدرس والنقل مسبقا •
 .من أداء الرسوم المدرسیة) ة(أمر التلمیذ) ة(كل توقف بسبب العطل الرسمیة أو الحاالت المرضیة ال یعفى ولي  •
 .بطاقة مدرسیة تحمل صورتھ وتتضمن معلومات عنھ) ة(تسلم لكل تلمیذ •

 : أوقات الدراسة2املادة 

 التوقیت المستمر.تعتمد المؤسسة نظام  •
 تتوقف المؤسسة عن العمل بعد زوال یوم السبت ویوم األحد.  •
 تفتح المؤسسة أبوابھا قبل بدایة الدراسة بنصف ساعة الستقبال التالمیذ. •
 توفر المؤسسة خدمة للمداومة مؤدى عنھا، وتستمر ساعة بعد وقت الخروج. •

 : العطل املدرسية3املادة 

 الرسمیة تبعا لمقرر تنظیم السنة الدراسیة الصادر عن الوزارة الوصیة.تطبق المؤسسة العطل  •

 : التأخر والغياب4املادة 

 على كل تلمیذ(ة) أن یبرر غیابھ لتمكینھ من استئناف الدراسة. •
 أمره ال بحضور وليإذا تجاوز غیاب التلمیذ(ة) یومین، فإن اإلدارة تشعر أسرتھ بواسطة رسالة مضمونة، وال یسمح لھ باستئناف الدراسة إ •
 ال یقبل التلمیذ(ة) في القسم بعد تأخره عن موعد الدخول إال بعد تقدیمھ لورقة اإلذن بالدخول. •
 ال یسمح للتلمیذ(ة) بحضور الدروس حال تكراره لھذا التأخر ثالث مرات متتالیة إال بحضور ولي أمره. •
 ة بأبنائھم.تشعر إدارة المؤسسة اآلباء بكل حاالت التأخر والغیاب الخاص •
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 املقررات الدراسية: الفصل الثاين

 : املقررات األساسية5املادة 

 تلتزم المؤسسة بتطبیق البرامج والمناھج والمقررات الدراسیة المعتمدة من طرف الوزارة الوصیة. •

 : الكتب التكميلية واالختيارية6املادة 

 المصادقة علیھا من طرف األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین.تعمل المؤسسة على اقتراح كتب مكملة واختیاریة، وذلك بعد  •
 

 الخدمات واألنشطة الرتبوية: الفصل الثالث

 : خدمة النقل املدريس7املادة 

 توفر المؤسسة خدمة النقل المدرسي، وذلك في حدود اإلمكانات المتوفرة لدیھا. •
 .النقل المدرسي والتوقیت االفتراضي لھذا المرورتحدد اإلدارة عند بدایة كل سنة دراسیة نقط مرور سیارات  •

 
 

 كما یجب على التالمیذ المستفیدین من النقل المدرسي: •
ü احترام السائق والتالمیذ المرافقین 
ü .االلتزام بالوقوف في المكان والوقت المعینین من طرف اإلدارة 
ü .االلتزام بالجلوس في األماكن المحددة 
ü .الحفاظ على نظافة الحافلة 
ü .عدم فتح النوافذ أو القیام بحركات غیر الئقة أو التلفظ بألفاظ غیر أخالقیة أو رمي أي شيء من النوافذ 

 ھذا، ویمكن للمؤسسة توقیف التالمیذ من االستفادة من خدمات النقل المدرسي إذا سجلت في حقھم مخالفات متكررة داخل الحافلة. •

 : خدمة التأمني املدريس8املادة 

یذ(ة) مؤمنا داخل المؤسسة، وخالل وجوده بسیارات النقل المدرسي الخاصة بالمؤسسة، وأثناء الخرجات التربویة والرحالت التي یعتبر التلم •
 تنظمھا.

ع لفي حالة وقوع أي حادثة یوجھ التلمیذ(ة) إلى المصحة المتعاقد معھا، ویستفید من كافة الضمانات المنصوص علیھا في عقد التأمین الذي اط •
 األب أو الولي ووافق على محتویاتھ وتسلم نسخة منھ.علیھ 

 : الخدمات اإلدارية9املادة 

 یتم تسلیم الشھادات المدرسیة وشھادة المغادرة وفق المسطرة المعمول بھا. •
ة المعلومات المتعلقتسلم لولي أمركل تلمیذ(ة) مسجل بصفة رسمیة شھادة مدرسیة أو شھادة المغادرة، بطلب منھ، ویشار فیھا إلى جمیع  •

 بالتلمیذ(ة)، وذلك بعد المصادقة علیھا من لدن اإلدارة الوصیة حسب المسطرة المعمول بھا.
 لمغادرة.افي حالة انتقال التلمیذ(ة) ترسل المؤسسة ملفھ (ا) إلى المؤسسة المستقبلة في أجل ال یتعدى شھرا واحدا ابتداء من تاریخ تسلیم شھادة  •

 الرتبوية : األنشطة10املادة 

ریة ھتعمل إدارة المؤسسة على تدعیم الفعل التربوي بأنشطة ثقافیة وریاضیة وفنیة متنوعة مع إشراك التالمیذ وممثلیھم في إعداد البرامج الش •
 والدوریة لھذه األنشطة.
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 حقوق وواجبات التلميذ وضامناته: الفصل الرابع

 : حقوق التلميذ11املادة 

 في بدایة السنة الدراسیة على نظام الدراسة ونظام االمتحانات والمراقبة المستمرة.یحق لجمیع التالمیذ التعرف  •
 لجمیع التالمیذ الحق في: •

ü .التعلم واكتساب القیم والمعارف والمھارات 
ü .حریة التفكیر والتعبیر 
ü  المتكافئة.المساواة وتكافؤ الفرص، مع التمتع بحق إبراز الممیزات الخاصة في إطار الحقوق الجماعیة 
ü  بصورة فعالة في كل ما من شأنھ أن یدعم العمل التربوي والتعلیمي بالمؤسسة،  –عبر ممثلین  –اإلشراك 

 من أنشطة ثقافیة وفنیة وریاضیة وغیرھا.

 

 : واجبات التلميذ12املادة 

 یلتزم جمیع التالمیذ ب:
 .2006مارس  6الصادرة في  18تحیة العلم الوطني وفق ما تنص علیھ المذكرة رقم  •
 احترام أوقات الدخول إلى المؤسسة والخروج منھا. •
 حضور جمیع المواد الدراسیة المقررة. •
االجتھاد والتحصیل، وأداء الواجبات الدراسیة على أحسن وجھ، واجتیاز االمتحانات واالختبارات التقویمیة، وفروض المراقبة المستمرة  •

 بانتظام وجدیة ونزاھة.
 األدوات واللوازم المدرسیة الضروریة.إحضار جمیع الكتب و •
 واألجھزة السمعیة اإللیكترونیة الخاصة داخل المؤسسة. )بما في ذلك الساعة الذكیة(االمتناع عن استعمال الھاتف النقال  •
 االمتناع عن إحضار كل ما من شأنھ أن یلحق ضررا بھ أو بزمالئھ من مواد خطیرة أو سامة أو حادة أو مجالت  •

 ت أو أشرطة أو أقراص أو صور مخلة باآلداب العامة.أو منشورا
 االمتناع عن إحضار أشیاء ثمینة أو مبالغ ھامة من النقود. •
 عدم التدخین أو تعاطي أي مادة ممنوعة أو تداولھا داخل المؤسسة. •
 عدم مغادرة المؤسسة خالل فترة تناول وجبة الغذاء. •
 وكل ممتلكات المؤسسة.العنایة بالتجھیزات والمعدات والمراجع والكتب  •
 العمل على ترسیخ روح التسامح والتعامل البناء، واالبتعاد عن كل مظاھر العنف أو الفوضى.  •
 احترام جمیع أطر المؤسسة. •
 

 كما یلتزم التالمیذ بــ: 
 االعتناء بنظام أجسامھم ومالبسھم بارتداء اللباس الموحد المقرر من طرف إدارة المؤسسة. •
 بحق رفض أي لباس غیر الئق (مثیر. شفاف ...) باإلضافة إلى قصات الشعر وألوانھ وصباغات األظافر غیر الالئقة.تحتفظ المؤسسة  •

 

 : ضامنات التلميذ13املادة 

 في حالة تعرض التلمیذ(ة) لحادثة سیر مدرسیة:  •
 یستفید من كافة الضمانات المنصوص علیھا في عقد التأمین. •
 باإلجراءات اإلداریة الالزمة في الموضوع.تتولى المؤسسة القیام  •
 تقوم إدارة المؤسسة بإخبار أسرة التلمیذ(ة) بالحادثة المدرسیة في حینھ. •
 تقوم المؤسسة بتوجیھ التلمیذ(ة) إلى المصحة المتعاقد معھا إذا استدعت طبیعة الحادث ذلك. •
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 تنظيم العالقة بني املؤسسة واألرسة: الفصل الخامس

 االتصال والتواصل بني املؤسسة وأرس التالميذ: 14املادة 

 تسھر المؤسسة على تنظیم لقاءات مع أمھات وآباء وأولیاء أمور التالمیذ، حسب برنامج دوري، أو كلما استدعى األمر ذلك. •
الة استدعائھم بشكل خاص یعتبر حضور أمھات وآباء وأولیاء أمور التالمیذ للقاءات العامة المبرمجة من طرف المؤسسة إلزامیا، وكذا في ح •

 من طرف اإلدارة بخصوص أمور تھم أبنائھم.
یمكن ألسرة التلمیذ(ة)، بتنسیق مع إدارة المؤسسة وبإذن منھا، االتصال بالمدرسات والمدرسین بالفضاء المخصص لذلك بالمؤسسة وذلك  •

 خارج أوقات العمل.
 األسریة والعناوین وأرقام الھاتف. على أسرة التلمیذ (ة) إخبار اإلدارة بكل تغیر یخص الوضعیة •

 
 التنظيم اإلداري والرتبوي: الفصل السادس

 : إدارة املؤسسة15املادة 

 یرأس المؤسسة مدیر یساعده في ذلك طاقم إداري وتربوي منظم في إطار مصالح إداریة وتربویة متخصصة. •
 یرأس المدیر المجلس التربوي والمجالس التعلیمیة ومجالس األقسام. •

 : مجالس املؤسسة16املادة 

 تضم المؤسسة المجالس التالیة:
 المجلس التربوي: یعد المشاریع التربویة ویبدي رأیھ في نظام التقویم واألنشطة الموازیة. •
لرسمیة ا المجالس التعلیمیة: تھتم بدراسة سبل تطویر مادة التخصص وتحدید حاجیاتھا التربویة، وتعالج المشاكل التي تعترض تطبیق المناھج •

 المقررة من اإلدارة الوصیة.
 مجالس األقسام: •

ü .تھتم بنتائج التالمیذ وتتبع سیرورة التدریس وتستثمرھا قصد تطویرھا وتنظیم عملیات الدعم 
ü .تقوم بتحلیل طلبات التوجیھ 
ü  علیھا.تتخذ قرارات االنتقال إلى المستویات الموالیة أو السماح بالتكرار بناًء على النتائج المحصل 

 
 رشوط عامة: الفصل السابع

 ال تسمح المؤسسة بقیام المدرسین العاملین بھا بإعطاء دروس إضافیة للتالمیذ خارج المؤسسة. •
 

 
 
 

 أنا الموقع أسفلھ، أشھد أنني اطلعت على ھذا القانون وأوافق على مضامینھ
 .................................. في..................................... حرر بـ 

 )ة(أمر التلمیذ) ة(ولي/أم/اسم وإمضاء أب
 
 

 


