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 الديباجة

 

 تتتتتتتت   7ع تتتتتتتتت  دندتتتتتتتت ؤ  ا تتتتتتتتؤ    يستتتتتتتتنون الدتتتتتتتتؤسسة التتتتتتتتنا    ل    ستتتتتتتت         ؤ تتتتتتتت 
مبثؤبتتتتتت  الوستتتتتتؤع ام ؤ تتتتتت  ل ن  تتتتتت   ا ن  تتتتتت  ا  س تتتتتت    التتتتتت   تتتتتتو   00.00الدتتتتتتؤسسة   تتتتتت  

ع تتتتتتت   تتتتتتسس  تتتتتتس   ىتتتتتتد    ستتتتتت    س تتتتتت   ع تتتتتتت سستتتتتتؤع  ا  تتتتتت   يندتتتتتت   الدساعتتتتتتن ال ؤ تتتتتت  
لستتتتتتتة ا   ستتتتتتت  مبكن تتتتتتتإ   ا دضتتتتتتتؤ  ى تتتتتتتؤ يستتتتتتتنون    ا دندتتتتتتت ؤ  التتتتتتت   تتتتتتتؤ    تتتتتتتؤ ا تتتتتتت ى   

  بشتتتتتتتتت ة الوستتتتتتتتتؤع التتتتتتتتتنا    مب  ستتتتتتتتتؤ  4002يسس تتتتتتتتتس  42ال تتتتتتتتتؤ       78السزا يتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  
الن  تتتتتتت   ا ن  تتتتتتت  ا  س تتتتتتت      تتتتتتت  ا دندتتتتتتت ؤ  التتتتتتت   ىتتتتتتتن ؤ   تتتتتتت  التتتتتتتن     ا تتتتتتتؤ  
بفتتتتتنت     س تتتتت         تتتتتؤؤ  ا  ا تتتتتة ع تتتتتتت    ستتتتتؤ  الن  تتتتت   ام     الن  تتتتت   ا  س تتتتتت  

   بؤب  الثؤلث البون ا ؤ س عش .
   ؤ  ع     اض   بني ا   س   الن    ) (  ام      ذلك باؤي   يون ج  ض      طؤ  

 حتد ق ام ناف ا سط    ن   ل ن    ) (.
 

  

 

 أهم مقتضيات النظام الداخلي لمؤسسة مجموعة مدارس المواطنة 
 للتعليم الخصوصي 
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  تنظيم الدراسة والزمن المدرسي : الفصل األول 

 : التسجيل وإعادة التسجيل1المادة 
 وفر وإدالئه بالوثائق الالزمة في اآلجال املحددة وت لكل تلميذ )ة( الحق في التسجيل باملؤسسة شريطة استيفائه شروط التمدرس

 مقاعد شاغرة باملؤسسة.

  يوليوز من السنة التي تسبق السنة الدراسية املعنية. 10تنطلق عملية التسجيل ابتداء من 

 ل يوم ييعتبر طلب إعادة التسجيل شرطا ضروريا لضمان مقعد باملؤسسة خالل املوسم املوالي، وتنطلق عملية إعادة التسج

 من شهر أبريل من نفس السنة. 01من شهر مارس وتنتهي يوم  01

 مين والتمدرس والنقل للموسم الدراس ي املقبل.أتحدد اإلدارة رسوم التسجيل والت 

  ،وفي حالة مغادرة التلميذ)ة( للمؤسسة ال تؤدى واجبات التسجيل والتأمين دفعة واحدة عند التسجيل أو إعادة التسجيل

 املطالبة باسترجاع واجبات التسجيل والتأمين.يحق ألسرته 

 .تؤدى رسوم التمدرس والنقل مسبقا 

 .كل توقف بسبب العطل الرسمية أو الحاالت املرضية ال يعفى ولي )ة( أمر التلميذ)ة( من أداء الرسوم املدرسية 

 .تسلم لكل تلميذ)ة( بطاقة مدرسية تحمل صورته وتتضمن معلومات عنه 

 لدراسة: أوقات ا2المادة 
 .تعتمد املؤسسة نظام التوقيت املستمر 

  .تتوقف املؤسسة عن العمل بعد زوال يوم السبت ويوم األحد 

 .تفتح املؤسسة أبوابها قبل بداية الدراسة بنصف ساعة الستقبال التالميذ 

 .توفر املؤسسة خدمة للمداومة مؤدى عنها، وتستمر ساعة بعد وقت الخروج 

 : العطل المدرسية3المادة 
 .تطبق املؤسسة العطل الرسمية تبعا ملقرر تنظيم السنة الدراسية الصادر عن الوزارة الوصية 

 : التأخر والغياب4المادة 
 .على كل تلميذ)ة( أن يبرر غيابه لتمكينه من استئناف الدراسة 

  له باستئناف الدراسة إال إذا تجاوز غياب التلميذ)ة( يومين، فإن اإلدارة تشعر أسرته بواسطة رسالة مضمونة، وال يسمح

 بحضور ولي أمره

 .ال يقبل التلميذ)ة( في القسم بعد تأخره عن موعد الدخول إال بعد تقديمه لورقة اإلذن بالدخول 

 .ال يسمح للتلميذ)ة( بحضور الدروس حال تكراره لهذا التأخر ثالث مرات متتالية إال بحضور ولي أمره 

 التأخر والغياب الخاصة بأبنائهم. تشعر إدارة املؤسسة اآلباء بكل حاالت 
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 الدراسية تالمقررا الثاني:الفصل 

 : المقررات األساسية5المادة 
 .تلتزم املؤسسة بتطبيق البرامج واملناهج واملقررات الدراسية املعتمدة من طرف الوزارة الوصية 

 : الكتب التكميلية واالختيارية6المادة 
  واختيارية، وذلك بعد املصادقة عليها من طرف األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.تعمل املؤسسة على اقتراح كتب مكملة 

 
 

 الخدمات واألنشطة التربوية:  الفصل الثالث

 : خدمة النقل المدرسي7المادة 
 .توفر املؤسسة خدمة النقل املدرس ي، وذلك في حدود اإلمكانات املتوفرة لديها 

  دراسية نقط مرور سيارات النقل املدرس ي والتوقيت االفتراض ي لهذا املرور.تحدد اإلدارة عند بداية كل سنة 

 :كما يجب على التالميذ املستفيدين من النقل املدرس ي 

 احترام السائق والتالميذ املرافقين 

 .االلتزام بالوقوف في املكان والوقت املعينين من طرف اإلدارة 

 .االلتزام بالجلوس في األماكن املحددة 

  على نظافة الحافلة.الحفاظ 

 .عدم فتح النوافذ أو القيام بحركات غير الئقة أو التلفظ بألفاظ غير أخالقية أو رمي أي ش يء من النوافذ 

  هذا، ويمكن للمؤسسة توقيف التالميذ من االستفادة من خدمات النقل املدرس ي إذا سجلت في حقهم مخالفات متكررة داخل

 الحافلة.

 المدرسي: خدمة التأمين 8المادة 
  يعتبر التلميذ)ة( مؤمنا داخل املؤسسة، وخالل وجوده بسيارات النقل املدرس ي الخاصة باملؤسسة، وأثناء الخرجات التربوية

 والرحالت 

 التي تنظمها.

  لتأمين افي حالة وقوع أي حادثة يوجه التلميذ)ة( إلى املصحة املتعاقد معها، ويستفيد من كافة الضمانات املنصوص عليها في عقد

 الذي اطلع عليه األب أو الولي ووافق على محتوياته وتسلم نسخة منه.

 : الخدمات اإلدارية9المادة 
 .يتم تسليم الشهادات املدرسية وشهادة املغادرة وفق املسطرة املعمول بها 

 ويشار فيها إلى جميع املعلومات كل تلميذ)ة( مسجل بصفة رسمية شهادة مدرسية أو شهادة املغادرة، بطلب منه،  تسلم لولي أمر

 املتعلقة بالتلميذ)ة(، وذلك بعد املصادقة عليها من لدن اإلدارة الوصية حسب املسطرة املعمول بها.

  في حالة انتقال التلميذ)ة( ترسل املؤسسة ملفه )ا( إلى املؤسسة املستقبلة في أجل ال يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسليم

 .شهادة املغادرة
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 : األنشطة التربوية11المادة 
  تعمل إدارة املؤسسة على تدعيم الفعل التربوي بأنشطة ثقافية ورياضية وفنية متنوعة مع إشراك التالميذ وممثليهم في إعداد

 البرامج الشهرية والدورية لهذه األنشطة.

 

 حقوق وواجبات التلميذ وضماناته:  الفصل الرابع
 

 : حقوق التلميذ11المادة 
 .يحق لجميع التالميذ التعرف في بداية السنة الدراسية على نظام الدراسة ونظام االمتحانات واملراقبة املستمرة 

 :لجميع التالميذ الحق في 

 .التعلم واكتساب القيم واملعارف واملهارات 

 .حرية التفكير والتعبير 

  إطار الحقوق الجماعية املتكافئة.املساواة وتكافؤ الفرص، مع التمتع بحق إبراز املميزات الخاصة في 

  بصورة فعالة في كل ما من شأنه أن يدعم العمل التربوي والتعليمي  –عبر ممثلين  –اإلشراك

 باملؤسسة، 

 من أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وغيرها.
 

 : واجبات التلميذ12المادة 
 يلتزم جميع التالميذ ب:

 6116مارس  6الصادرة في  01رقم  تحية العلم الوطني وفق ما تنص عليه املذكرة. 

 .احترام أوقات الدخول إلى املؤسسة والخروج منها 

 .حضور جميع املواد الدراسية املقررة 

  االجتهاد والتحصيييييييييييل، وأداء الواجبات الدراسييييييييييية على أحسييييييييييين وجه، واجتياز االمتحانات واالختبارات التقويمية، وفرو  املراقبة

 .املستمرة بانتظام وجدية ونزاهة

 .إحضار جميع الكتب واألدوات واللوازم املدرسية الضرورية 

 .االمتناع عن استعمال الهاتف النقال واألجهزة السمعية اإلليكترونية الخاصة داخل املؤسسة 

  االمتنيييييياع عن إحضيييييييييييييييييييار كييييييل مييييييا من شيييييييييييييييييييأنييييييه أن ي حق ضييييييييييييييررا بييييييه أو بزمالئييييييه من مواد خطيرة أو سييييييييييييييييييياميييييية أو حييييييادة أو مجالت 

 رطة أو أقراص أو صور مخلة باآلداب العامة.أو منشورات أو أش

 .االمتناع عن إحضار أشياء ثمينة أو مبالغ هامة من النقود 

 .عدم التدخين أو تعاطي أي مادة ممنوعة أو تداولها داخل املؤسسة 

 .عدم مغادرة املؤسسة خالل فترة تناول وجبة الغذاء 

  ممتلكات املؤسسة.العناية بالتجهيزات واملعدات واملراجع والكتب وكل 

  .العمل على ترسيخ روح التسامح والتعامل البناء، واالبتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوض ى 

 .احترام جميع أطر املؤسسة 

 كما يلتزم التالميذ بيي: 
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 .االعتناء بنظام أجسامهم ومالبسهم بارتداء اللباس املوحد املقرر من طرف إدارة املؤسسة 

 .تحتفظ املؤسسة بحق رفض أي لباس غير الئق )مثير. شفاف ...( باإلضافة إلى قصات الشعر وألوانه وصباغات األظافر غير الالئقة 

 : ضمانات التلميذ13المادة 
  :في حالة تعر  التلميذ)ة( لحادثة سير مدرسية 

 .يستفيد من كافة الضمانات املنصوص عليها في عقد التأمين 

  القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة في املوضوع.تتولى املؤسسة 

 .تقوم إدارة املؤسسة بإخبار أسرة التلميذ)ة( بالحادثة املدرسية في حينه 

 .تقوم املؤسسة بتوجيه التلميذ)ة( إلى املصحة املتعاقد معها إذا استدعت طبيعة الحادث ذلك 
 
 

 تنظيم العالقة بين المؤسسة واألسرة:  الفصل الخامس

 : االتصال والتواصل بين المؤسسة وأسر التالميذ14المادة 
 .تسهر املؤسسة على تنظيم لقاءات مع أمهات وآباء وأولياء أمور التالميذ، حسب برنامج دوري، أو كلما استدعى األمر ذلك 

 وكذا في حالة استدعائهم يعتبر حضور أمهات وآباء وأولياء أمور التالميذ للقاءات العامة املبرمجة من طرف املؤسسة إلزاميا ،

 بشكل خاص من طرف اإلدارة بخصوص أمور تهم أبنائهم.

  يمكن ألسرة التلميذ)ة(، بتنسيق مع إدارة املؤسسة وبإذن منها، االتصال باملدرسات واملدرسين بالفضاء املخصص لذلك باملؤسسة

 وذلك خارج أوقات العمل.

  يخص الوضعية األسرية والعناوين وأرقام الهاتف.على أسرة التلميذ )ة( إخبار اإلدارة بكل تغير 

 
 


