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مؤسسة القمل الرتبوية، مؤسسة تربوية تعلميية وتكوينية، متارس هماهما حتت سلطة الأاكدميية اجلهوية للرتبية 

داوتنان. معرتف هبا حتت رمق  ، و تضم مجيع 2/69والتكوين جلهة سوس ماسة و املديرية الإقلميية بأأاكدير اإ

 .أأسالك التعلمي

تقدم املؤسسة خدمات الرتبية والتدريس وفق املناجه الرمسية املقررة، واملناجه الإضافية اخملتارة، والأنشطة 

الرايضية والثقافية والفنية، وتوظف التجهزيات من جحرات وخمتربات ومالعب ووسائل تعلميية ومكتبة وغري 

 نه  فراا للتكوين ااذاي.ذكل من مصادر العمل واملعرفة اليت تتيح للتلميذ التعمل ومت 

 داري، أأس تاذ، تلميذ، سائق، منظف  ، حارس أأمن .. مبا ييل :)ة(اإ

 

والتعلمي والتكوين وفق مناجه حمددة سلفا، احلياد الإيديولويج والس يايس ابعتبار املؤسسة فضاء للرتبية  .1

 فال يسمح داخلها بأأي دعاية س ياس ية أأو ايديولوجية.

يثار احلوار يف حال خالف ما. .2  التهيل ابلتسامح والاحرتام جتاه الآخرين، واإ

 العناية واحملافظة عىل لك ممتلاكت املؤسسة ومعداهتا وجتهزياهتا، واس تعامهلام اس تعامل سلامي. .3

بدأأ الوقاية والسالمة لتحقيق الأمن الشخيص وامجلاعي ابحرتام التعلاميت والأوامر الإدارية، العمل مب  .4

خالء الأماكن يف حال خطر ما.  والإسهام يف النظام، واإ

ختضع احلياة داخل املؤسسة لضوابط تس متد مقتضياهتا من القوانني العامة واخلااة ودورايت سلطات الرتبية 

ق الرتبوي للمؤسسة، وتشلك قانوان داخليا يلزتم ابحرتام  الأطر الإدارية والرتبوية والتكوين ومقررات الفري

والتالميذ وأأولياؤمه ورشاكء املؤسسة. وتعترب املؤسسة لك فاعل داخلها مطلعا عىل اجلوانب اليت هتم  مهنا 

مول هبا يف البنود وملزتما هبا مبجرد اخنراط  يف املؤسسة. ولك اإخالل هبا، يعرض ااحب  لالإجراءات املع

 التفصيلية للقانون ادلاخيل للمؤسسة.
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ذا تقدم جبميع الواثئق املطلوبة )شهادة املغادرة،  )ة(يعترب التلميذ  النظاممسجال بصفة رمسية ابملؤسسة، اإ

رسوم  و ادلاخيل مصادق علي ....(، وأأدى مجيع الواجبات والرسوم داخل الأجل القانوين )واجبات التسجيل

(  من ش تنرب اإىل يونيوبأأداء الواجب الشهري قبل اخلامس من لك شهر ) )ة(التلميذ أأمر ويل ادلراسة(. ويلزتم

ويل امر  جراءات الالممة، مام يلزتمويف حاةل الإخالل هبذه املادة فللمؤسسة اكمل الصالحية لختاذ الإ 

ذا اكن التلميذ )ة(التلميذ خبار الإدارة الرتبوية، أأثناء التسجيل، اإ  يعيش وضعية حصية أأو اجامتعية خااة. )ة(ابإ

   

عادة التسجيل، س نواي ابلنس بة للتالميذ القداىم، ابتداء من منتصف شهر أأبريل اىل منتصف شهر  تمت معلية اإ

آخر أأجل لإعادة التسجيل. و لك تلميذ)ة( مل يؤد واجبات التسجيل يعترب غري يوني 11يونيو، مام يعترب  و أ

 .مؤمن ول يسمح هل بدخول الفصل

  

مينع عىل التالميذ  ادلخول اإىل املؤسسة واخلروج مهنا يمت عرب الباب الرئييس اخملصص اذكل حسب السكل. و

 التجمع حول املؤسسة بعد فتح أأبواهبا وبعد انرصام وقت ادلراسة.

دقيقة قبل بداية احلصة الاوىل من الفرتتني الصباحية واملسائية، وتغلق ابواهبا  11تفتح املؤسسة أأبواهبا ب 

 دقيقة بعد انهتاء احلصة الأخرية من الفرتتني الصباحية واملسائية. 11ب

     يلتحق التالميذ ابلفصل مبارشة بعد سامع اجلرس. ومينع علهيم دخول الفصل ادلرايس يف غياب الأس تاذ 

ذن من الأس تاذ. مام ل حيق هل مغادرة  )ة(اري. و ل حيق للتلميذاملسؤول الإد أأو مغادرة الفصل ادلرايس دون اإ

ذن من الإدارة.  املؤسسة دون اإ

 احلضور اإىل املؤسسة خارج أأوقات ادلراسة لغري غرض تربوي )ة(مينع عىل التلميذ
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تصفيف  بطريقة ل تربوية،  ومينع منعا لكيا ابغ الشعر وتلوين ، أأو يلزتم التالميذ ابرتداء الزي املدريس املوحد.

عات أأو الرساويل املقطعة أأو القصرية أأو القالدات املثرية، أأو ما حيمل اإحياءات تتعارض ورساةل أأو ارتداء القب

دارة الرتبوية السلطة التقديرية يف حتديد جمانبة الهندام للمعايري الرتبوية. ويف حاةل  الرتبية والتعلمي والتكوين. ولالإ

. ويف حاةل العود، يس تدعى ويل )ة(التلميذ لتسملالاخالل هبذه الضوابط تقوم الإدارة ابس تدعاء ويل الأمر 

 .)ة(التلميذ الأمر لتوقيع الزتام يف هذا الصدد، مام يتخذ جملس القسم الإجراءات الالممة يف حق

دقائق بعد بداية حصة ادلرس أأو تغيب عن  11تأأخر عن احلضور ملدة تفوق  )ة(ل يقبل الأس تاذ أأي تلميذ

ذن من الإدارة. ويف حاةل الغياب بسبب املرض، فويل ل ابإ مطالب بتربير الغياب  )ة(التلميذ أأمر حصة سابقة اإ

 ول.بشهادة طبية أأو بعذر مقب

 يلزتم الآابء والأولياء بتتبع مواظبة أأبناهئم، 

  

يف حاةل التأأخرات املتكررة غري املربرة للتلميذ، يمت اس تدعاء ويل الأمر. ويف حاةل العود تتخذ الإدارة 

 الاجراءات الالممة.

يتقامس في  التالميذ مسؤولية احلفاظ عىل سالمة ونظافة مرافقها وجتهزياهتا. ولك   املؤسسة فضاء للتعمل 

 أأتلف أأو سامه يف ذكل، فهو مسؤول عن معلية الإاالح أأو الرشاء لإعادة الأمور اإىل ما اكنت علي . )ة(تلميذ
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يس تلزم عرض  عىل جملس القسم لختاذ الإجراءات املناس بة.  )ة(لك خمالفة أأو معل مشني يرتكب  التلميذ

 .)ة(وتدون هذه الإجراءات مبلف التلميذ

  

  ابلبتعاد عن لك سلوك يتصف ابلعنف، وعن لك ما من شأأن  أأن يسبب هل رضرا أأو لغريه )ة(يلزتم التلميذ

 أأو للمؤسسة، ويتحمل تبعات ذكل.

   

    اول عىل الأس تاذ أأو الإداريـتط )ة(لكيا التلفظ ابللكامت غري الالئقة، ويعرض للعقوبة لك تلميذ  مينع منعا

  العاملني داخل املؤسسة، أأو اعتدى عىل أأحد ممالئ  من التالميذ. أأو

: محل الأدوات احلادة، و اإحضار الأدوات املشوشة )الهاتف احملمول، أأهجزة التسجيل،  )ة(مينع عىل التلميذ

ل بعد توقيع  عىل الزتام بعدم  ،بعد جحزها من طرف الإدارة، )ة(...(. ول تسمل هذه الأهجزة لويل أأمر التلميذ اإ

العود، حتجز الإدارة الأداة اإىل هناية املومس ادلرايس اجلاري، مع  ويف حاةلتكرار نفس السلوك من طرف ابن . 

ويف حاةل ضياعها ل تتحمل املؤسسة  ،املعين ابلأمر. مام مينع اإحضار الأمتعة النفيسة )ة(توجي  توبيخ للتلميذ

 أأية مسؤولية.

 يلزتم الآابء والأولياء بتتبع سلوك أأبناهئم.

من حق التالميذ وأأولياهئم معرفة الربامج املقررة ونظام املراقبة املس مترة ومنط احتساهبا يف املعدل العام ونظام 

الامتهاانت والتعلاميت الرتبوية احملددة من طرف الفريق الرتبوي، وتوقيت ادلراسة. ويتأأىت هلم ذكل عرب 

 ارة الرتبوية.الرشوحات اليت تقدهما هلم الإد
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يعترب الأس تاذ املصدر الوحيد يف تقومي تعلامت التالميذ بناء عىل الامتهاانت والتقوميات اليت جيروهنا. ول 
دارة أأو ويل أأمر التلميذ بيقا ابلتدخل يف هذا املوضوع حراا عىل مصداقية التقومي الرتبوي وتط  )ة(يسمح لالإ

 للتوجهيات والقرارات الصادرة عن الومارة الواية.

حيرتم التالميذ مجيع الضوابط التنظميية لدلراسة واملراقبة املس مترة والاختبارات ادلورية والامتهاانت املوحدة 
 ربر.الاقلميية وخمتلف الأنشطة، وملزمون ابحرتام التوقيت احملدد وجتنب لك غياب غري م

الغش يف الاختبارات سلوك لأأخاليق ونبذه وحماربت  مسؤولية امجليع من الطامق الإداري والرتبوي واملتعلمني 
نقطة الصفر يف مادة الامتهان موضوع الغش ويعرض عىل  )ة(وأأولياء الأمور، ويف حاةل ثبوت  متنح للتلميذ

 ديبية يف حق .جملس القسم لختاذ الإجراءات التأأ 

افر، و يف حاةل عالمة  )ة(لك تغيب غري مربر عن حصص فروض املراقبة املس مترة يس تحق علي  التلميذ
املعين ابلأمر فراة لس تدراك ما فات  وفق ايغة تضمن تاكفؤ الفرص بني  )ة(الغياب املربر مينح التلميذ

 التالميذ.

 تبع النتاجئ ادلراس ية لأبناهئم والأنشطة اليت يقومون هبا.يلزتم الآابء والأولياء بت 

ختضع الأنشطة اخلارجية، والأنشطة اخلارجة عن توقيت ادلراسة لضوابط حيدد مبوجهبا : نوع النشاط، الهدف 

ل مبوافقة رمسية  دارة من ، املؤطر املسؤول، رشوط اس تعامل الفضاءات والأدوات. ول ينجز اإ من طرف اإ

 السكل املعين.

ل بعد الإدلء  )ة(لك تلميذ أأايب مبرض معد أأو خطري ينقطع وجواب عن ادلراسة، ول يسمح هل ابس تئنافها اإ

 بشهادة طبية تثبت شفاءه.
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احرتام التعلاميت اخلااة ابلسالمة أأثناء حصص الرتبية البدنية والأشغال التطبيقية  )ة(جيب عىل لك تلميذ
والعمل ابلأندية، ومذا أأثناء التنقل بوسائل النقل اخلااة ابملؤسسة. و عند وقوع أأي حادث، ل قدر هللا، 

صهة املتعاقد معها، وخيرب ويل أأمره ابحلادث. وتتوىل املؤسسة القيام ينقل املصاب اإىل قسم املس تعجالت أأو امل
 ابلإجراءات الإدارية طبقا لنصوص عقد التأأمني.

وهتديدمه، مام و حميطها مينع منعا لكيا عىل الآابء والأهمات والأولياء تعرض سبيل التالميذ يف حرم املؤسسة 
 اىل الفصول ادلراس ية. مينع علهيم الولوج

 

ما خيص ولوج واس تخدام أأبناهئم ملواقع التواال الاجامتعي، تفاداي  لزتم الآابء والأولياء مبراقبة وتتبع ابناهئم يفي
ابلآخرين ) تالميذ، أأساتذة اداريني...( ويف حاةل احلاق الرضر ابلأخرين فللمؤسسة احلق يف  لإحلاق الرضر

 اختاذ الاجراءات الالممة.

اللقاءات  يتعاون الآابء والأولياء مع املؤسسة ابحلضور لكام طلب مهنم ذكل ملا هيم متدرس أأبناهئم، وحضور 
 .لها من طرف الإدارة ونيس تدعنشطة اليت التواالية والاجامتعات وخمتلف الأ 

 خيرب الآابء والأولياء وجواب املؤسسة بلك تغيري يطرأأ عىل عناويهنم وأأرقام هواتفهم.

خترب ادارة املؤسسة الاابء والاولياء ابلأنشطة الرتبوية اخلارجية أأو املربجمة خارج أأوقات ادلراسة، مبراسةل 
 امر التلميذ)ة(. تتضمن ترصحيا يوقع  ويل

يسمح الآابء والأولياء لإدارة املؤسسة بنرش لك الانشطة الرتبوية اليت يشارك فهيا التالميذ، واليت يمت توثيقها 
عرب الصور والأرشطة طيةل الس نة ادلراس ية يف املوقع الالكرتوين للمؤسسة والصفهة الرمسية للتواال 

  .الاجامتعي 
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ل لويل أأمره )ة(ل تسمل شهادة مغادرة التلميذ    ، أأو ملن هل حق احلضانة، يف حاةل طالق الابوين،للمؤسسة اإ
بعد أأدائ  لاكفة الواجبات املرتتبة علي . ويف حاةل رفض أأداء الواجبات املادية جتاه املؤسسة، حيق لهذه و 

 الأخرية اختاذ الإجراءات القانونية املناس بة.

 

   جيب عىل التالميذ املس تعملني للنقل املدريس احرتام املواقيت املعمتدة لاللتهاق مبارشة بس يارة النقل ذهااب
 و ااياب، واحرتام لك العاملني يف قطاع النقل، وعدم التلفظ ابللكامت غري املهذبة داخل الس يارات.

     تغيري  حاةل  ويف   للتلميذ ابلسكل،  ادلرايس  ادلاخيل مرة واحدة طيةل املسار النظامتمت املصادقة عىل هذا 
ضافة مادة أأو غريها يمت اشعار الآابء والأولياء   .ادلاخيل املعدل ابلنظامأأو تعديل أأو اإ

 

...............................................................................................................................................امس التلميذ)ة(: .........................................       

 .............................رمق البطاقة الوطنية  ..................................الصفة  :................................................امس ويل امر التلميذ)ة(

 ............................................................. ...........................................................................................................................رمق هاتف الويل:

.......................................................................................................................... العنوان: .................................................................................. 

...............................................................................................................…………………..             ................................................................... 

 

 


