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 ليــظام الداخــالن

I               - في وظائف المؤسسة التربوية و حاجتها الى نظام داخلي 

ا  ــــي و هيكال بيداغوج  ٬و المدرسة العمومية و الخاصة بوصفها خلية أساسية في النسيج التربوي ٬مطلقة  وطنية التربية أولوية          

  افيــاينون من حيث الحاصل الثقـراد يتب ـ ضن مجموعة أفـاء يحت ـهي فض إنما   تأهيل "ـليم و الـالتعتربية و ـال"     ف ـطلع بوظائ ـضي 

                                                                  . الجسديةو االجتماعي و االنفعاالت النفسية و 

                                    .لها من نظام داخلي يحكم سلوكها د  ب ال ٬ االنسجام  التفاعل و في كنف  المجموعة ى هذه رق  و كي تت 

                          II              هام جّدا  :في الزامية النظام الداخلي   - 

بل االمضاء على القصاصة المصاحبة  قواجب ـ لافانية ـهة ث ـمن ج هورـعقد بين المؤسسة من جهة و الولي و منظ الداخلي النظام      

                                                      . اتهـبجميع توصي  مل ـالع وره الى ـ وة منظـو دع ودهـبن ع ـيد على جمي ـالجالولي  العـاط

 III            - راءاتـجباالد ي  ـقـال و التـفي احترام اآلج   : 

: الترسيم -1  

حسب االتفاق المبرم مع   و  ات الترسيم تامة و تسديد معاليم الخدمات المدرسية في ابانهاءجراإعند القيام ب  مرس ما التلميذ يعتبر -
                          ورقة سليمة و نظيفة مع خط واضح و معلومة دقيقة و كاملة.   :للتعميرمع العناية الفائقة بالوثائق المقدمة االدارة 

   : افتتاح السنة الدراسية -2

دق.  30و 7الساعة   ................................. يوم   2020/ 2019تفتتح السنة الدراسية  -  

البدني  فالتخلف عنها يسبب الحقا  االرهاق الذهني و  بتبرير غيابه  يطالب  عن الحصص األولى للدروس  المتغي ب و  المرس م التلميذ  -

                                                                                     .االضطراب بمجهود المدرسين و المؤسسة  للتلميذ و يلحق 

       VI -  في الزمن المدرسي : 

: المدرسي  التوقيت  -1  

 

   .د بالمواقيت واجب مدرسي مقدس فالتقي احترام الوقت أساس كل عمل ناجح لذا  -

. دق  55س و 13و   قد  5س و 12مجة دروس ما بين الساعتين الضرورة الى برقد تدعو  -  

   .الولي فوري و مقنع من قبل  بتبرير إال   التالميذ المتأخرونصباحا ال يقبل   دق  50و 7أثناء موكب تحية العلم وبعد الساعة   -

 

العطل . المراقبة المستمرة وولدروس التوزيع السنوي ل -2  

 

. الثالثيات الثالث على توزع  اهتمام محاوربرامج التعليم الى تقس م  و ثالثيات ثالث  الى الدراسي ة السنة تقس م  -   

. المكتسباتترسيخ المفاهيم و ثبيتت ل منزلية  أخرىفورية و ٬ع الدروس بتمارين تطبيقيةتشف -   

  ادية ـو فروض علنة ـو معأفجئية  و كتابيةأ في شكل اختبارات شفوية  سير الدروسمكتسبات بصفة مستمرة وفي تكامل مع ال ي متُق - 
                                                     .في تنسيق مع المدرسينحسب الروزنامة الرسمية و  هاو تأليفية تضبط االدارة مواعيد  

نوع المادة  ني وـالزم حيزيوم مع مراعاة الـثر من فرض واحد في الـبرمجة أك٬انات الوطنية ـكما في االمتح٬قد تقتضي الضرورة  -
                                                                                                                                 .  و توقيت اجرائها

.  للعطل  الرسمية وزنامةر ال حسب  خرى مدرسية تضبط أة العادية و العطل االدارية و الديني أيام الدراسة أيام تتخلل  -  
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      V-   : في حقوق التلميذ وواجباته 

في الحقوق :   -1  

ادئ  ـي مب ـالتربوي بالمؤسسة يراع فاإلطار  ٬يش في المجموعة ـط نظام العـ م ضواب حتري ا ـطالم ته ـشخصي   ق في احترامـ الح -
                                         .ادها النزاهة و الموضوعية ـمعهم عمالقة ـذ و بناء عـافؤ الفرص بين جميع التالمي ـاالنصاف و تك

لمدرسية و السلوكية.  التلميذ بواجباته اف ى و و الولي بتعهداته التربوية و المالية التزم الترفيه طالما و التعل مو  الحق في الدرس -  

في الواجبات :  -2  

بة  ـظام من مواظـ ضيه هذا الن ـت ال لما يقـالدرس و المد رس و االمتث  اللـبها و اج املينـواجب احترام المؤسسة التربوية و جميع الع -

                                                                                                                                و انضباط و مثابرة.

   المواظبة: -أ 

و الغياب  كامل السنة . و للتأخير  رتبطان ارتباطا وثيقا بالحضور الفعلي لكل الدروس ي  واالمتيازوالتفوق  ٬المردود المدرسي عموما  

                                                                                  وجب التصدي لهما و الحد من خطورتهما.   اذل مردود عكسي 

 : التأخير •

رة تأخيرات متواترة و غير  أربعة  ع ي جمت  - يسند للتلميذ انذار عند التأخير الخامس وعند كل تأخير بين  و  ٬ر الوليو وجب حضي  مبر 

                                                                                                                                    الدرس و اآلخر.

   :  الغياب •

. صنف الغياب الى شرعي و غير شرعيي   

أو   االدارةهو الخارج عن نطاق التلميذ و المعلن عنه كالمرض المدعم بشهادة طبية أو الرفت المؤقت من قبل  لشرعيالغياب ا -1

رة للغيابو  مجلس التربية  بطاقة تعريفه. تحمل وجوبا تاريخ اطالع الولي و امضاءه و رقم  الرسائل المغلقة  اما عد كل وثيقة مبر 

د  هو الغياب  الغياب غير الشرعي -2 ى  والمتعم      : و يسند للتلميذ صفر في الفرض المتغيب عنهوجوبا بحضور الولي الشرعي يسو 

                                          . التالميذ للحصول على بطاقة دخول ر مباشرة على مكتب شؤون المرو التلميذ،على  عد كل تأخير أو غياب مهما كان نوعه ب  *        

 شرعي األربعة  أيام يحال التلميذ على مجلس التربية. الاذا تجاوز الغياب غير  *         

 

االنضباط :  -  ب  

   : فيما يلي خصوصا  يتمث ل اجب و على السلوك الحميد بالفضاءات المدرسية  الحفاظ  -

 1- في الساحة و األروقة:    

ة. ب عند المخاطب د  طف عند اللعب و التأل الهدوء عند التنقل و ال   
 2- في دورة صرف المياه:   

عند دق الجرس االسراع في   عموما و ٬االمتناع مطلقا عن التدخينو  المحافظة على الماء و التجهيزات  و احترام الغير  و  الهدوء
. قاعة الدرسااللتحاق برفاق الفصل و االصطفاف في نظام و هدوء أمام    

 3- في حصة التربية البدنية:   

واإلصغاء   زالتركي حسن ه مع التزام السلوك الحميد تجاه مدرسه و زمالئه و المارة عند التنقل الى الملعب الرياضي و أثناء العودة من 

 لتوجيهات مدرس المادة.  

3- في القسم  زمن الدرس:  زمن الدرس و التعل م مقتطع من عمر المتعل م و باهض الكلفة ماديا و معنويا و لحسن استثماره يجب التقيد 

   :بما يلي

 السنة. الى اخر  حجز ال توجب  تهميذ قبل االلتحاق بالدرس و مخالفايداع الهاتف الجوال بمكتب شؤون التال •
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و لطلب االعفاء من هذه   البدنية التربية مادة  ذلك في ا بماالمواد مجه زا بجميع لوازم دروسهحصص جميع   التلميذ  حضور  •

 . طبية في الغرضوجوب االستظهار بشهادة   األخيرة

 . الهدوء و حسن االصغاء و التركيز و االنتباه مع التزام آداب الحوار عند المشاركة في بناء الدرس  •

اذ   ٬رة القاعة لقضاء مأرب ماأو التحرك داخل القسم أو مغاد للمشاركة في بناء الدرس  رفع االصبع(ب )االستئذان دائما  •

 يبقى األستاذ المتصرف األوحد في تسيير الدرس و المتحكم في مجرياته. 

بعد انتهاء كل الحصص و تسل م   إال المؤسسة عند االقصاء عن الدرس االتصال فورا بمكتب شؤون التالميذ و عدم مغادرة  •

 . الث و يسند للتلميذ انذار عند االقصاء الث   وثيقة استدعاء الولي

: المثابرة  ج/    

   :  في الواجبات المدرسية  -1

االختبارات و   عناوين الدروس و التمارين و أرقام صفحاتها و مواعيد به يسجل خاص كراس نصوص التلميذ ل مسك  •

   أوقاته. خاصة جدول 

االختبارات و ترتيب األدوات   التمارين و يساعده في اعداد الدروس و فذلك  المواظبة على تحيين هذا الكراس و مراجعته  •

 ي. ـللحصة أو اليوم الموال

 القيام بكل جدية و ثبات بكل األعمال المدرسية في ابانها.  •

ثم   و تسجيل الهوامش في طرة كراس الدروس التركيز أثناء سير الدرس و االنتباه الى كل ما يطرح من أسئلة و أجوبة  •

 و حسن توظيفها الحقا. تبويبها 

                                    لشمولية التكوين واكتساب المعارف و ييس ر  س س المواد فذلك يؤ  ربمادوام المراجعة و الربط بين الدروس و المحاور و •

 . و يؤشر لتلميذ مثقف  االستعداد لالختبارات و االمتحانات

  االستظهار و   األخطاءمن  الستفادةالمادة ل وتثبيتها قبالة االصالح على كراس دروسختبارات و الفروض االاالحتفاظ بكل  •

 .المسند بها عند حصول خطأ في العدد 

: في المذاكرة التكميلية  -2  

س عن  ـاز عمل تقاعـذ على انجـدرس لحمل التلمي ـ ذه المـلية اجراء يتخـالمذاكرة التكمي  ٬لوكيـأديبي السـخالفا لإلجراء الت  •

 ام به.  القي 

ينجز هذا العمل بالمؤسسة لمدة ساعتين أو أربع يوم السبت أو صباح األحد تحت مراقبة قيم و يطلع عليه األستاذ مباشرة   •

 خالل حصة الدرس الموالي. 

 تضاعف الحصة عند الغياب األول و يحال التلميذ على مجلس التربية عند الغياب الثاني.   •

VI       -  التأديبي المدرسيفي النظام  :  

 : التالية  العقوبات الداخلي للمؤسسة و التراتيب المنظمة للحياة المدرسية عموما  النظام  يترتب عن مخالفة 

أيام .   3و تتراوح بين االنذار و الرفت من يوم الى    مديرقررها الي عقوبات  -  1  

 . مدة يوم واحد لالرفت  يوجب  انذارات  3تجميع  •

 . أيام 3الرفت لمدة  يوجب  انذارات  5تجميع  •

 :   لألسباب التاليةيوما   15 و  أيام  4 المداولة و تتراوح بين و  بعد االحالة مجلس التربيةعقوبات بالرفت المؤقت يقررها   -2

 . ةمضايقة أحد أعضاء األسرة التربوي  •

 السلوك الحميد.  آدابالخروج عن  •

 الغش في االمتحان أو محاولته.  •

 . و تجهيزاتها ؤسسةبأثاث المالعبث  •

 متتاليتين.مذاكرة تكميلية عن حصتي سبب  تغيب دونال •

 أيام فما فوق.  4تغيب عن الدروس دون سبب  ال •
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 ارين اضافيين.ذارات ببطاقة السيرة خالل سنة واحدة و لكل ان ذان  6تجميع  •

: مجلس التأديب لألسباب التاليةأو جميع المدارس و المعاهد و يقررها  الرفت النهائي من المدرسة عقوبات ب  -3  

   .سرة التربوية ألثبوت العنف اللفظي أو المادي تجاه أحد أعضاء ا •

 . القيام بأعمال تخريبية •

 . تحرك يرمي الى االخالل بالنظام و السير العادي للدروس  •

:   ؤسسةالشطب اآللي من سجالت الم -4  

   متتالية. يوما  20لمدة  و غير المبرر   الغياب المسترسل •

 . بتأجيل التنفيذ أسعف التلميذالتعرض الى أحكام بالسجن ولو •

VII          -  الحوادث المدرسية في : 

أصول   في حال تعرض التلميذ الى حادث مدرسي يتعين االعالم في االبان و توكل العناية بالمصاب الى أسرته التي تقدم الحقا 

    الوثائق الالزمة قصد استرجاع مصاريفها. 

VIII          - في عالقة الولي بالمؤسسة التربوية : 

  يمـعلربية و الت ـالت  ) ي نطاق الوظائف األساسية للمدرسة في كنف التعاون و التكامل بالمهام الموكولة اليها فالتربوية تضطلع األسرة 

: مايليب  يساهماألسرة سندا تربويا هاما و طرفا فاعال في تنشيط الحياة المدرسية  هذه  عضاءو يمثل الولي بصفته أحد أ  (و التأهيل  

 بتوصياته. و المرك ز قبل االمضاء على هذا النظام و دعوة منظوره الى االلتزام   االطالع الجي د •

 تنظيماتـهارام ـاحت و المدرسي عن قرب مع معاضدة جهود المؤسسة في مرافقة منظوره و مواكبة مساره التربوي   •

 و مكانة مدرسيها العلمية.  ةـالبيداغوجي 

 و باألساتذة حسب روزنامة تضبط و ترسل اليه في االبان.  باإلدارة تكثيف االتصال  •

 . مراحلهاو حسن التفاعل مع   االنتباه الى التحوالت النفسية و الجسدية لمنظوره  •

عمله المنزلي و مساعدته على تنظيم أزمنة حياته  ل عة اليوميةكراس نصوصه و المتاب و ات منظوره االطالع على جدول أوق •

 دون المساس من دعائم شخصيته المستقلة النامية. أدواته و العناية بمظهره و لباسهالمدرسية و الخاصة و ترتيب 

ي و االتصال فورا و مباشرة رجو مال ٬عند حدوث اشكال بين منظوره و أحد أعضاء األسرة التربوية • قصد    باإلدارةالترو 

   األمر من مصادرها.  استجالء حقيقة

 ذلك.  الى  ألولياء و تلبية دعوة االدارة بالحضور فورا كلما دعت الحاجة لحضور االجتماعات الدورية  •

وعدم   كامل أوقات الدروس و الراحات و االمتحانات يدعة الخاصة بالمؤسسةـرتداء الما  ضرورةلفت انتباه منظوره الى  •

   ة. سرق الال تتحمل مسؤولية الضياع و فاإلدارة الهامة  اآلالت الثمينة و المبالغ الماليةجلب األشياء و

 . المؤسسة  في حدود ما تضبطه االدارة و مجلس  المساهمة في فعاليات افتتاح و اختتام السنة الدراسية •

 . بي ضدهـراء التأدي ـ ف االجـال يوقذ المخالف من المساءلة و ـالتلمي  ي ـظام ال يعفـالطالع على هذا الن م اعد : امة ـظة هـمالح

 

             ر  ـ ديــالم                                                                                                     
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 ليـلى النظام الداخـاصة االطالع عـقص

 ................................................................................................................................... : اني الممضي أسفله

  .................................................... :بالقسم  )ة( المرسم ..................................................... : )ة( ميذــــي التلــول

و قرأتها جيدا و ألتزم و منظوري باحترام ما   ESSORأشهد أني اتصلت بنسخة من النظام الداخلي للمؤسسة التربوية ايسور 

 تضمنته من توصيات. 

 ....................................................تاريخ و مكان االصدار............................ ........... :رقم بطاقة التعريف الوطنية

 تعريف به امضاء التلميذ                                                                                                امضاء الولي و ال

   

   

 

 


