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ديباجة
اس تحضارا للمرجعيات املؤطرة لإصالح منظومة الرتبية والتكوين ،ولس امي:
 دس تور اململكة املغربية املتضمن جملموعة من املقتضيات اليت تروم حماربة المتيزي ،وحتقيق املساواة بني
اجلنسني ،وتعزيز حق الطفل(ة) يف احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛
 اخلطب امللكية السامية اليت يؤكد فهيا صاحب اجلالةل نرصه هللا ،عىل رضورة حتقيق تعلمي جيد يقوم عىل
تفاعل التلميذات والتالميذ ،وتمنية قدراهتم اذلاتية ٬وإااتحة الفرص أماهمم ل إالبداع والابتاكر ،فضال عن
متكيهنم من اكتساب املهارات ،والتش بع بقواعد التعايش مع الآخرين ،يف الزتام بقمي احلرية واملساواة ،واحرتام
التنوع والاختالف؛
 التفاقيات ادلولية املصادق علهيا واملواثيق واملعاهدات ذات الصةل ابلرتبية والتكوين وحقوق الطفل واملرأة
والإنسان بشلك عام؛
 القانون  -الإطار رمق  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،اذلي يروم يف جوهره اإرساء
مدرسة مفتوحة أمام امجليع ،تتوىخ تأهيل الرأسامل البرشي ،مستندة اإىل ركزييت املساواة وتاكفؤ الفرص
من هجة ،واجلودة للجميع من هجة أخرى ،بغية حتقيق الهدف المسى املمتثل يف الارتقاء ابلفرد وتقدم اجملمتع.
واستنادا اإىل مبادئ ومرتكزات منظومة الرتبية والتكوين املمتثةل أساسا يف:






الثوابت ادلس تورية القامئة عىل ادلين الإساليم السمح ،والوحدة الوطنية متعددة الروافد ،وامللكية
ادلس تورية ،والاختيار ادلميقراطي؛
الهوية الوطنية املوحدة ،املتعددة املكوانت ،واملبنية عىل تعزيز الانامتء اإىل المة ،وعىل قمي الانفتاح
والاعتدال والتسامح واحلوار والتفامه املتبادل بني الثقافات والداين واحلضارات الإنسانية؛
قمي ومبادئ حقوق الإنسان كام هو منصوص علهيا يف ادلس تور والتفاقيات ادلولية كام صادقت علهيا
اململكة املغربية أو انضمت اإلهيا ،ولس امي تكل املرتبطة ابلرتبية والتكوين؛
مبادئ املساواة والإنصاف وتاكفؤ الفرص يف ولوج منظومة الرتبية والتكوين والاس تفادة من خدماهتا
لفائدة التلميذات والتالميذ مبختلف فئاهتم؛
التطوير املس متر للمنوذج البيداغويج املعمتد يف منظومة الرتبية والتكوين ،والعمل عىل جتديده ،مبا ميكن
التلميذ(ة) من اكتساب املهارات املعرفية الساس ية والكفاايت الالزمة ،مع ضامن الانفتاح الرضوري،
واملواكبة املس مترة ملس تجدات العرص يف جمالت الإبداع والابتاكر ،والعلوم والتكنولوجيا املتقدمة،
وتعزيز قدرة بالدان عىل التنافس ية وحتقيق التمنية الشامةل واملس تدامة؛
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 قمي التضامن والتأآزر الراخسة دلى الشعب املغريب ،مبا مي ّكن من حشد الطاقات والتعبئة اجملمتعية مجليع
الفاعلني ل إالصالح الشامل ملنظومة الرتبية والتكوين وجتديدها املس متر.
وتعزيزا للوظائف اليت تضطلع هبا املدرسة املغربية ،واملمتثةل أساسا يف التنش ئة الاجامتعية عىل الثوابت ادلينية
والوطنية واملؤسساتية للمغرب ،والرتبية عىل قمي املواطنة وفضائل السلوك املدين ،وحتقيق املساواة واجلودة للجميع،
ونرش املعرفة والإسهام يف تطوير البحث والابتاكر ودمع المتزي والاس تحقاق؛
وحتقيقا للغاايت والهداف التالية:
 تنظمي احلياة امجلاعية وضبط العالقات بني الفاعلني الرتبويني داخل املؤسسة التعلميية؛
 اإلزام مجيع الطراف بقواعد النظام والانضباط وإاشاعة روح التعاون واحرتام الغري وتكريس مبدأ التشاور واحلوار؛
 ضبط العالقة بني املدرسة وحميطها؛
 حتصني املدرسة ابعتبارها مرفقا معوميا تربواي؛
 احرتام النشطة الرتبوية والتعلميية للربامج واملواقيت والتوجهيات الرتبوية الرمسية؛
 تشجيع ممارسة النشطة الثقافية والاجامتعية والرايضية والفنية والرتفهيية وتطويرها هبدف تمنية خشصية
التلميذ(ة) وتدريبه(ها) عىل حتمل املسؤولية؛
 ختليق احلياة املدرس ية وتعزيز احرتام قواعد الخالق العامة وجتويد التعلامت؛
 تعزيز املبادئ والسلوكيات واملواقف والقمي اليت تستند اإىل مرجعيات تربوية ودينية ووطنية وإانسانية،
وترس يخ ثقافة احلقوق والواجبات يف صفوف الطر الرتبوية والإدارية وكذا يف صفوف التلميذات
والتالميذ؛
 تعزيز وتطوير دور التلميذ(ة) يف تدبري احلياة املدرس ية وجعهل(ها) عنرصا فاعال وفعال يف املؤسسة التعلميية
وحميطها؛
 توفري مناخ تربوي دامع للعالقات والدوار املنوطة جبميع الفاعلني الرتبويني؛
 بناء املدرسة املغربية املواطنة وجعلها قاطرة للتمنية ومش تال ل إالبداع والتفوق والامتياز ،وفضاء لس تنبات
قمي التضامن والتسامح واملساواة.
وتأسيسا عىل ما س بق ،يسعى هذا النظام ،اذلي يندرج يف اإطار تفعيل املادة  26من القانون -الإطار رمق 51.17
السالف اذلكر ،اإىل حتديد اخلدمات اليت تقدهما مؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم وتنظمي ادلراسة هبا والإجراءات
املتعلقة ابلتقومي والتتبع ادلرايس وتدقيق ضوابط احلياة املدرس ية داخل املؤسسة التعلميية ،وكذا ضبط العالقات بني
مكوانهتا من طامق تربوي وإاداري ومجعيات أهمات وأآابء وأولياء التلميذات والتالميذ ،فضال عن وضع "ميثاق
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للتلميذ(ة)" حيدد حقوق وواجبات التلميذ(ة) ،واقرتاح مبادرات لتحفزي وتشجيع التلميذات والتالميذ
املبدعني(ات) واملبتكرين(ات) واملنضبطني(ات).
الفصل األول :وظائف المؤسسة التعليمية

تعترب املؤسسة التعلميية فضاء للرتبية والتعلمي والتكوين ،وجمال لداء التلميذات والتالميذ لواجباهتم املدرس ية وممارسة
واكتساب حقوقهم .ولهذه الغاية ،تسامه املؤسسة التعلميية يف التأهيل وتيسري الاندماج الاقتصادي والاجامتعي
والثقايف والبحث والابتاكر والتكوين والتأطري والتعلمي والتعمل والتثقيف والتنش ئة الاجامتعية والرتبية عىل القمي
يف بعدهيا الوطين والكوين ،كام تقدم خدمات يف جمال ادلمع الاجامتعي واحلياة املدرس ية .
تعمتد املؤسسة التعلميية يف تدبريها عىل مقاربة تشاركية ،وتعمل عىل تنفيذ وتفعيل مرشوع املؤسسة ،ابعتباره أساس
تمنيهتا وتدبريها الناجع.
 خدمات التربية والتعليم
 النظام المدرسي
 التسجيل وإعادة التسجيل

 يعترب التلميذ(ة) مسجال(ة) بصفة رمسية اإذا أ َّمت اإجراءات التسجيل والتأمني املدريس والراييض يفالتوارخي احملددة ذلكل ،ويف احرتام للمعايري والرشوط والكيفيات اجلاري هبا العمل؛
 يمت تيسري تسجيل التلميذات والتالميذ الوافدين من اجلهات والقالمي اخملتلفة ،حفاظا عىل الزمناملدريس اخلاص هبم ،وكذا الطفال غري املسجلني يف جسالت احلاةل املدنية؛
 تتوىل اإدارة املؤسسة التعلميية تسلمي لك تلميذ(ة) أهنىى(ت) معلية التسجيل ،اإيصال الداء وكذا بطاقةالتلميذ(ة) خمتومة من طرف مدير(ة) املؤسسة أو من يفوض هل ذكل ،متضمنة صورته الشخصية
ومس تواه ادلرايس ومعلوماته الشخصية؛
 يتعني عىل التلميذات والتالميذ جتديد تسجيلهم قبل هناية الس نة ادلراس ية وأداء واجبات اإعادةالتسجيل داخل الآجال احملددة ذلكل؛
 ينبغي عىل املؤسسة التعلميية الإعالن عن اإجراءات ومساطر وأآجال التسجيل وإاعادة التسجيل بشلكواحض ومبارش للعموم عرب س بورة الإعالانت ابملؤسسة وبواسطة صفحاهتا ومواقعها الإلكرتونية اإن
وجدت ،وغريها من الوسائل املتاحة؛
 جيب عىل املؤسسة التعلميية اإصدار لحئة التلميذات والتالميذ غري املسجلني وغري املس توفني لرشوطالتسجيل واذلين رفض تسجيلهم ،مع التعليل ،وذكل يف أجل ل يتعدى أس بوعا من اترخي انطالق
ادلراسة.
 انطالق الدراسة

 تنطلق ادلراسة فعليا ووجواب يف التارخي احملدد من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلرتبية الوطنية؛4

 تس تقبل املؤسسة التعلميية الهمات والآابء والولياء ،يف بداية املومس ادلرايس ،من خالل تنظمي"البواب املفتوحة" ،وتقدم هلم وللتلميذات والتالميذ اكفة اخلدمات واملعلومات.
 توقيت الدراسة

 تفتح املؤسسة التعلميية أبواهبا طيةل أايم الس بوع ،مع مراعاة خصوصيات لك مرحةل من املراحل التعلميية.وتعمتد عىل التوقيت املالمئ للك سكل تعلميي واحملدد من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلرتبية الوطنية أو
من دلن الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.
كام يمت احلرص عىل أن تظل أبواب املؤسسة مفتوحة أثناء الاسرتاحة الصباحية واملسائية عىل أن تغلَق
مبارشة بعد ولوج التلميذات والتالميذ لقاعات ادلرس؛
 يمت ختصيص نصف يوم خالل الس بوع للنشطة املوازية الاختيارية؛ تعمل املؤسسة التعلميية بنظام العطل املدرس ية احملدد س نواي من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلرتبيةالوطنية ،مع مراعاة اخلصوصيات اجلهوية واحمللية.
 خدمات الدعم االجتماعي

تقدم املؤسسة التعلميية ،وفق الرشوط والكيفيات احملددة بنصوص تنظميية ،خدمات الإيواء ،والإطعام املدريس،
واملنح ادلراس ية ،وتوفر الدوات املدرس ية والنقل املدريس وادلمع املايل املرشوط ،لك ذكل يف احرتام اتم ملبادئ
الاس تحقاق الاجامتعي والشفافية وتاكفؤ الفرص.
 أنشطة الحياة المدرسية

تنظم املؤسسة التعلميية أنشطة احلياة املدرس ية لفائدة التلميذات والتالميذ ،وفق برانمج معل حمدد ويف إاطار
مشاريع متاكمةل ومندجمة ،ترشف علهيا الطر الرتبوية والإدارية ويسامه فهيا خمتلف الرشاكء.
الفصل الثاني :ميثاق التلميذ(ة)
 حقوق التلميذ(ة)

يمتتع التلميذ(ة) ،ابلإضافة اإىل احلقوق الساس ية املتضمنة يف ادلس تور ويف التفاقيات واملعاهدات ادلولية اليت
صادق علهيا املغرب ،حبقوق مرتبطة ابجملال الرتبوي وابلتمنية الشخصية واملعارف والإعداد لالندماج يف اجملمتع ،تمتثل
فامي ييل:
 الاس تفادة من خمتلف اخلدمات املقدمة يف املؤسسة التعلميية وفق الرشوط احملددة لها ،يف اجتاه حتقيق
مبديئ الانصاف وتاكفؤ الفرص ،مع ختويل متيزي اإجيايب لفائدة الوساط القروية وش به احلرضية واملناطق
ذات اخلصاص؛
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 احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي جودة ،ميكّن من اكتساب املعارف واملهارات الرضورية
لالندماج والتفتح وبناء املرشوع ادلرايس واملهين ،وذكل من خالل اعامتد التعلمي احلضوري والتعلمي عن بعد،
لكام اقتضت الرضورة ذكل؛
 الولوج اإىل الفضاءات املالمئة للمتدرس واملتوفرة عىل التجهزيات واملرافق الرضورية ،مبا فهيا الولوجيات
والفضاءات اخلرضاء؛
 توفري رشوط النجاح للتلميذات والتالميذ يف وضعية اإعاقة من خالل تكييف الاختبارات والتصحيح
حسب خصوصيات لك صنف من أصناف الإعاقة؛
 الاس تفادة من مجيع احلصص املقررة رشيطة احرتامه(ها) التوقيت والالزتام ابحلضور وعدم التغيب عهنا؛
 الاس تفادة من التتبع الفردي وادلمع والتأطري الرتبوي؛
 التوجيه واملساعدة يف اإعداد املرشوع الشخيص ادلرايس واملهين والاس تفادة من برامج ومعليات ومحالت
اإعادة التوجيه؛
 امحلاية القانونية من لك أشاكل الاس تغالل والامهتان والإهامل اجلسامين والرويح واملعامةل السيئة والعنف
املادي واملعنوي؛
 الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامتعي ،وذكل وفق الرشوط واملعايري املنظمة لهذه الربامج؛
 املشاركة يف أنشطة جمالس املؤسسة التعلميية وأنشطة احلياة املدرس ية الرتبوية والرايضية والفنية والثقافية،
ويف الندية الرتبوية احملدثة ابملؤسسة التعلميية؛
 الاطالع عىل املعلومات واملذكرات والواثئق املرتبطة مبساره(ها) ادلرايس وطلب حتييهنا أو تصحيحها أو
تغيريها عند الاقتضاء؛
 عدم التعرض للتصوير أو التسجيل السمعي البرصي من دون اإذن الهمات والآابء والولياء أو دون ترخيص
من الإدارة الرتبوية ،مع منع اس تعامل صور التلميذات والتالميذ يف أي حال من الحوال لهدف جتاري ،أو
قصد الإساءة لكرامهتم(هن)؛
 الاطالع ،يف مس هتل الس نة ادلراس ية ،عىل مضمون الربامج ادلراس ية ونظام الامتحاانت وطبيعة املراقبة
املس مترة ،والنظام ادلاخيل للمؤسسة وجدول احلصص وفق مقتضيات املقرر الس نوي اخلاص بتنظمي الس نة
ادلراس ية.
 واجبات التلميذ(ة)

جيب عىل التلميذ(ة):
 احرتام النظام ادلاخيل للمؤسسة التعلميية اليت يتابع دراس ته(ها) هبا؛
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 الالزتام بتحية العمل املغريب وترديد النش يد الوطين واحرتاهمام وفق الضوابط احملددة هلام؛
 احرتام الإيقاعات الزمنية لدلراسة واملواظبة عىل حضور مجيع احلصص دون متيزي أو اس تثناء؛
 اإحضار الكتب والدوات واللوازم املدرس ية للمواد ادلراس ية املقدّ مة؛
 الاجهتاد يف التحصيل وإاجناز الواجبات املدرس ية والامترين املزنلية مجليع املواد ادلراس ية؛
 اجتياز الامتحاانت والفروض املدرس ية يف احرتام للضوابط التنظميية ومبسؤولية وجدية ونزاهة ،مع الابتعاد
عن مظاهر الغش الفردي أو امجلاعي أو تسهيل حدوثه والتسرت عليه؛
 اعامتد قواعد احلوار وجتنب لك سلوك غري لئق أو عنيف اجتاه زمالئه التلميذات والتالميذ وأطر هيئة
التدريس وأطر الإدارة الرتبوية ولك العاملني ابملؤسسة التعلميية ،والابتعاد عن لك فعل من شأنه أن يتسبب
يف رضر نفيس أو بدين للغري؛
 الإدلء ابلواثئق الرمسية مكربر مقبول عند حالت التغيب عن ادلراسة؛
 احلرص عىل جتنب الالكم النايب واخملل ابحلياء ،والالزتام ابلسلوك احلسن والتحيل ابلآداب العامة؛
 الامتناع عن حيازة الآلت احلادة والسلحة البيضاء أو بيع وتعاطي مجيع احملظورات ،مبا فهيا التدخني وتناول
اخملدرات داخل فضاءات املؤسسة التعلميية؛
 القيام ابلنشطة الفردية واملسامهة يف النشطة امجلاعية اخلاصة ابحلياة املدرس ية داخل القسم أو تكل املربجمة
يف اإطار مرشوع املؤسسة؛
 العناية بتجهزيات وممتلاكت املؤسسة التعلميية واحلرص عىل عدم اإتالفها أو تعطيلها أو منع التلميذات
والتالميذ من اس تعاملها؛
 احلرص عىل النظافة والعناية ابملظهر والهندام قبل ولوج املؤسسة التعلميية ،مع ارتداء الزي املدريس املوحد
داخل فضاءات املؤسسة التعلميية ،ويف حاةل تعذر ذكل ،جيب أن تراعي مالبس مجيع التلميذات والتالميذ
املظهر الرتبوي النظيف والالئق اذلي يراعي حرمة املؤسسة التعلميية؛
 احلرص عىل نظافة خمتلف مرافق وبناايت وفضاءات املؤسسة التعلميية واملسامهة يف حامية بيئهتا ادلاخلية
واخلارجية ،مع الالزتام برشوط الصحة العامة؛
 الالزتام مبقتضيات "ميثاق مدرسة املواطنة" اذلي يروم ترس يخ املواطنة وادلميقراطية واملساواة والسلوك املدين؛
 عدم القيام بأعامل خترج عن دائرة الفعل الرتبوي واحلفاظ عىل الوظيفة الرتبوية للمؤسسة ،من خالل الابتعاد
عن ادلعاية الس ياس ية والإيديولوجية فعال أو قول أو كتابة ،أو بأي شلك من الشاكل؛
 عدم نرش أو تروجي بأي شلك من الشاكل خلطاابت حاطة ابلكرامة ،أو حمرضة عىل الكراهية والعنرصية
والمتيزي عىل أساس اجلنس أو العرق أو ادلاينة؛
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 الالزتام بعدم اس تعامل الهواتف احملموةل ومجيع الوسائل الإلكرتونية الخرى ،كيفام اكن شلكها أو نوعها داخل
جحرات املؤسسة التعلميية ،ولس امي عند اجتياز الامتحاانت الإشهادية أو املراقبة املس مترة؛
 الالزتام بعدم التقاط الصور وتسجيل املواد املرئية واملسموعة داخل الفصول ادلراس ية أو يف مرافق
وفضاءات املؤسسات التعلميية ،ونرشها بأي وس يةل من الوسائل التقنية املتاحة ،دون عمل أو موافقة من
أحصاهبا ،ابعتبارها أفعال تنهتك احلياة اخلاصة للفراد وترصفا يرض حبقوقهم؛
 الالزتام ابحرتام القوانني والنظمة اجلاري هبا العمل والتعلاميت اخلاصة ابلسالمة داخل فضاءات املؤسسة
وأثناء فرتات الاسرتاحة أو دخول وخروج التلميذات والتالميذ ،وخالل حصص الرتبية البدنية والرايضية
والشغال التطبيقية ،وخالل أنشطة الندية الرتبوية واحملرتفات والنشطة املدرس ية املنظمة خارج املؤسسة
التعلميية ،مع احلرص عىل عدم حضور التلميذ(ة) للمؤسسة يف حاةل الإصابة مبرض معدي ،اإل بعد اإدلئه(ها)
بشهادة طبية تثبت الشفاء.
الفصل الثالث :حقوق وواجبات أطر اإلدارة التربوية
 حقوق أطر اإلدارة التربوية

 توفري وسائل العمل والتجهزيات والفضاءات الرضورية؛
 المن وامحلاية من أي شلك من أشاكل الاعتداء ،طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل؛
 الاطالع عىل اكفة املس تجدات الرتبوية من خالل املشاركة يف خمتلف النشطة املنظمة من طرف املصاحل
ا إلقلميية واجلهوية اخملتصة والتوصل بلك املذكرات واملراسالت؛
 التكوين املس متر؛
 التحفزي والتكرمي.
 واجبات أطر اإلدارة التربوية

 التحيل بروح الانضباط واحرتام أوقات العمل وعدم التغيب غري املرشوع عن العمل دون مربر قانوين؛
 توفري الظروف املالمئة والرشوط الرضورية اليت تساعد عىل اإجناز املهام وحتقيق الهداف املرسومة للمؤسسة
التعلميية؛
 اإدراج خمتلف الربامج املعمتدة مضن مرشوع املؤسسة؛
 حتية العمل الوطين ،والداء امجلاعي رفقة التلميذات والتالميذ والطر الرتبوية والإدارية العامةل ابملؤسسة
التعلميية للنش يد الوطين ،طبقا للمقتضيات التنظميية اجلاري هبا العمل؛
 مد جسور التواصل مع الساتذة والهمات والآابء والولياء ورشاكء املؤسسة التعلميية ،من خالل اس تقباهلم
والإجابة عن تساؤلهتم ،عرب التواصل املبارش مع املؤسسة التعلميية وفق مواعيد حمددة ،أو يف حاةل
الرضورة ،من خالل التواصل الهاتفي أو الإلكرتوين؛
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 اإشعار أهمات وأآابء وأولياء التلميذات والتالميذ بتغيبات وتأخرات أبناهئم طبقا للمساطر املعمول هبا؛
 احلفاظ عىل صورة املدرسة والعمل عىل اإرجاع الثقة فهيا والانفتاح عىل الفاعلني والرشاكء خاصة اجملمتع املدين
وتعبئهتم وإارشاكهم يف تدبري خمتلف القضااي الرتبوية؛
 اس تغالل لك الوسائل املتاحة ملساعدة التلميذات والتالميذ يف وضعية اإعاقة أو يف وضعية خاصة للولوج اإىل
خمتلف مرافق املؤسسة التعلميية وتيسري اندماهجم مع ابيق التلميذات والتالميذ؛
 اختاذ الإجراءات الالزمة لتجنب وقوع احلوادث املدرس ية وتنظمي معلييت ادلخول واخلروج والالزتام
ابملساطر والإجراءات واخملططات اخلاصة بتدبري اخملاطر والزمات؛
 اإطالع أهمات وأآابء وأولياء التلميذات والتالميذ عىل عقدة تأمني أبناهئم ،عند طلهبا؛
 اإخبار السلطات احمللية والمنية جبميع الاختاللت اليت تقع مبحيط املؤسسة التعلميية ،وبلك ما من شأنه
هتديد سالمة التلميذات والتالميذ وخمتلف الطر الرتبوية والإدارية؛
 نرش تقارير جمالس املؤسسة عىل الس بورة احلائطية لهذه الخرية؛
 نرش التعلاميت اخلاصة برشوط السالمة عىل ابب لك قاعة دراس ية؛
 الالزتام ابحرتام النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل يف جمال احلياة املدرس ية ،وكذا النظام
ادلاخيل للمؤسسة التعلميية؛
 الالزتام ابحلياد الس يايس والإيديولويج داخل املؤسسة التعلميية؛
 الالزتام بقمي الزناهة واملروءة وجتنب تضارب املصاحل يف اإطار املهام املوكوةل اإلهيم؛
 الالزتام هبندام لئق وحبسن املظهر.
الفصل الرابع :حقوق وواجبات األستاذ(ة)
 حقوق األستاذ(ة)

 توفري وسائل العمل والتجهزيات والفضاءات الرضورية؛
 المن وامحلاية القانونية من مجيع أشاكل الاعتداء والعنف ،طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل؛
 مواكبة املس تجدات الرتبوية من خالل التكوين املس متر؛
 ا إلرشاك يف تزنيل خمتلف الربامج الرتبوية والإصالحية؛
 التحفزي والتكرمي.
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 واجبات األستاذ(ة)

 احلرص عىل الارتقاء ابملهنة والسعي اإىل تطويرها وحتسني أداهئا والإبداع فهيا؛
 الزتام احلياد الس يايس والإيديولويج داخل املؤسسة التعلميية؛
 تبين املقاربة التشاركية يف الفصل ادلرايس؛
 احرتام حقوق وكرامة التلميذات والتالميذ وعدم المتيزي بيهنم بسبب اجلنس أو العرق أو اللون أو املعتقد أو
الثقافة أو الانامتء الاجامتعي أو اجلهوي أو اللغوي؛
 حتية العمل الوطين ،والداء امجلاعي رفقة التلميذات والتالميذ والطر الإدارية العامةل ابملؤسسة التعلميية
للنش يد الوطين ،طبقا للمقتضيات التنظميية اجلاري هبا العمل؛
 التعامل بشلك اإجيايب مع التلميذات والتالميذ يف وضعية اإعاقة أو يف وضعيات خاصة؛
 احرتام أوقات العمل والالزتام هبندام لئق وحبسن املظهر؛
 حضور الاجامتعات اليت تعقدها املؤسسة التعلميية؛
 ضبط الفصل ادلرايس والسهر عىل حسن املواظبة واملردودية؛
 عدم اس تعامل الهاتف احملمول أثناء احلصص ادلراس ية؛
 الالزتام ابملشاركة يف خمتلف جمالس املؤسسة التعلميية اليت يكون عضوا فهيا ،وابلخنراط الإجيايب والفعال يف
أشغالها؛
 املسامهة يف النشطة املدرس ية ،والإسهام ابإجيابية وفعالية يف النشطة التعلميية؛
 احرتام النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل يف جمال احلياة املدرس ية وكذا النظام ادلاخيل
للمؤسسة؛
 احلرص عىل السالمة اجلسدية والنفس ية للتلميذات والتالميذ داخل فصول ادلراسة ،وكذا خالل فرتات
الاسرتاحة ابلنس بة للساتذة امللكفني ابحلراسة ،والقطع الهنايئ مع العقوابت البدنية وعدم طرد التلميذات
والتالميذ من الفصول ادلراس ية دون الرجوع اإىل الإدارة الرتبوية؛
 الالزتام بـأخالقيات املهنة النبيةل والارتقاء بصورة الس تاذ(ة) القدوة دلى الناش ئة وعدم ترسيب واثئق
مدرس ية وإاجنازات ختص التلميذات والتالميذ والتشهري هبا بأية وس يةل اكنت؛
 الالزتام ابإعداد وتقدمي دروس وحصص يف اإطار التعلمي عن بعد.
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الفصل الخامس :حقوق وواجبات أمهات وآباء وأولياء التلميذات
والتالميذ
 حقوق أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ

 الوقوف عىل طبيعة اخلدمات املقدمة والاطالع عىل تفاصيلها سواء فامي خيص اجلوانب الرتبوية ،أو فامي
يتعلق ابإجراءات التسجيل وإاعادة التسجيل وابيق اخلدمات؛
 الاطالع عىل النتاجئ ادلراس ية لبناهتم وأبناهئم؛
 الإخبار بلك املس تجدات الرتبوية؛
 زايرة املؤسسة التعلميية لالس تفسار عن ترصفات بناهتم وأبناهئم ،سواء تعلق المر ابلغياب أو السلوك أو
التحصيل ادلرايس؛
 احلصول عىل املعلومات الاكفية والواثئق املتعلقة بمتدرس بناهتم وأبناهئم ،فضال عن متكيهنم من الواثئق اخلاصة
هبم (من قبيل الشهادات املدرس ية ،وشهادات املغادرة ،وبياانت النقط)؛
 الاطالع عىل النظام ادلاخيل للمؤسسة عند التسجيل وإاعادة التسجيل؛
 حضور النشطة الرتبوية؛
 حق التكرمي والترشيف.
 واجبات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ

 املشاركة يف تنظمي امحلالت التحسيس ية من أجل تعممي المتدرس وحماربة الهدر املدريس؛
 املسامهة يف احلد من الظواهر السلبية اليت تعرتض حسن سري املؤسسة التعلميية؛
 دمع النشطة الاجامتعية والرتبوية وخمتلف التظاهرات اليت تنظمها املؤسسة التعلميية؛
 املسامهة يف التدبري العام ملؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم واملشاركة يف التخطيط عىل الصعيد احمليل من
خالل جملس التدبري؛
 املسامهة يف تتبع ادلروس واحلصص املقدمة من طرف الس تاذات والساتذة يف اإطار التعلمي عن بعد؛
 املسامهة يف صيانة املؤسسة التعلميية؛
 القيام مببادرات للرشاكة مع ابيق الفرقاء؛
 هنج الشفافية وادلميقراطية واجلدية يف تس يري ماكتب مجعيات أهمات وأآابء وأولياء التلميذات والتالميذ؛
 احرتام النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل يف جمال احلياة املدرس ية؛
 تكريس روح املواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتأآزر؛
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 تعزيز العالقة مع الإدارة الرتبوية والساتذة املبنية عىل التواصل املس متر والتعاون الهادف والاحرتام املتبادل؛
 الاخنراط الفعيل يف الهنوض بأدوار املؤسسات التعلميية.
الفصل السادس :التقويم والتتبع المدرسي

 تعد املؤسسة التعلميية ملفا للك تلميذ(ة) يتضمن معلومات شامةل عن مدى تقدمه(ها) يف دارس ته(ها) ،مبا
يف ذكل النشطة التمكيلية املوازية اليت شارك(ت) فهيا؛
 تمت املراقبة ادلورية وفق التقومي املس متر ،وتدرج نتاجئها يف بطاقات خاصة ،أو يف دفرت مراسةل يوجه اإىل
الآابء قصد الاطالع وإابداء أآراهئم حولها؛
 خيضع الداء الرتبوي لتقومي نوعي بصفة منتظمة؛
 حترص املؤسسة التعلميية عىل عقد اجامتعات اإخبارية وتشاورية دورية مع أهمات وأآابء وأولياء التلميذات
والتالميذ.
الفصل السابع :مغادرة المؤسسة التعليمية

 تسمل شهادة مغادرة املؤسسة التعلميية طبقا للمقتضيات التنظميية اجلاري هبا العمل؛
 تسمل شهادة املغادرة اإىل:
 -1الب وعند عدم وجوده أو فقد أهليته ،الم؛
 -2الويص أو مقدم القايض؛
 -3الاكفل أو مديرو أو مترصفو أو مسريو مؤسسات الرعاية الاجامتعية ،وكذا املراكز واملؤسسات
املس تقبةل للحداث اجلاحنني واملوجودين يف وضعية صعبة أو غري مس تقرة أو يف وضعية احتياج.
 ل تسمل شهادة مغادرة املؤسسة اإل مرة واحدة بعد التأكد من توفر التلميذة أو التلميذ عىل ملف مدريس
ابملؤسسة املعنية ،ومن تسوية وضعيته(ها) مع املقتصد(ة) وامللكف(ة) ابملكتبة املدرس ية .غري أنه ميكن تسلمي
نسخة اثنية مرمقة بعد الإدلء بوثيقة مربرة من السلطات اخملتصة تفيد بضياع النسخة الوىل؛
 مبجرد توقيع الم أو الب أو ويل التلميذ(ة) شهادة مغادرة املؤسسة التعلميية يشطب عىل امسه هنائيا من
لواحئ املؤسسة التعلميية؛
 ل تقبل عودة التلميذ(ة) ملتابعة ادلراسة ابملؤسسة التعلميية اإل بتعليل مقبول وبعد تسوية وضعيته(ها) مع
مصاحل الاقتصاد واملكتبة املدرس ية ،ويتوىل اجمللس اخملتص ابملؤسسة السهر عىل هذه العملية.
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الفصل الثامن :المكافآت التحفيزية

تعمل املؤسسات التعلميية مبختلف مكوانهتا عىل حتفزي التلميذات والتالميذ املبدعني(ات) واملبتكرين(ات)
واملنضبطني(ات) ،واذلين أابنوا عن ملاكت علمية أو أدبية أو فنية ممتزية أو اتصفوا ابلسلوك احلسن و/أو أابنوا عن
قمي التضامن والإيثار ،أو قاموا بأي أعامل وخدمات للصاحل العام ومصلحة املؤسسة والتلميذات والتالميذ ،واليت
تس تحق الاعرتاف والتشجيع وادلمع ،اإسهاما يف ختليق احلياة املدرس ية ودمع المتزي والاس تحقاق وتطوير البحث
والابتاكر ،وذكل عرب:
 التعريف هبم وابإجنازاهتم لإعطاء املثل والقدوة وتعزيز ثقهتم ابلنفس؛
 تنظمي حفالت للتكرمي يف هناية الس نة أو قبيل العطل املدرس ية؛
 توزيع جوائز تشجيعية؛
 منح شواهد تقديرية أو أومسة وميداليات رمزية؛
 تنظمي معارض تشكيلية وعروض ل إالنتاجات السمعية البرصية أو الالكرتونية؛
 نرش الإنتاجات الدبية والفنية والعلمية الفردية أو امجلاعية (شعر ،تشكيل ،ابتاكرات.)...
 تيسري مشاركة التلميذات والتالميذ يف املنتدايت وامللتقيات واملسابقات اجلهوية والوطنية وادلولية ،مىت
أمكن ذكل ،لتبادل وتقامس الفاكر والتجارب مع نظراهئم.
الفصل التاسع :مقتضيات عامة

 يمت عرض مرشوع النظام ادلاخيل املتضمن مليثاق التلميذ(ة) عىل جملس التدبري ،لإبداء الرأي ،قبل عرضه
عىل مسطرة املصادقة ،طبقا للنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل؛
 لك اإخالل مبقتضيات هذا النظام ادلاخيل وميثاق التلميذ(ة) ،يس تلزم اإعامل املقتضيات التنظميية اجلاري هبا
العمل يف جمال الانضباط؛
 ميكن تعديل النظام ادلاخيل للمؤسسة التعلميية لكام اقتضت الرضورة ذكل ،عىل أساس اعامتد نفس مسطرة
املصادقة عليه ،املنصوص علهيا يف النصوص القانونية املعمول هبا؛
 ينرش النظام ادلاخيل عىل س بورة املؤسسة التعلميية وعىل موقعها الالكرتوين ،يف حاةل وجوده ،وبش ىت
الطرق الكفيةل ابإطالع اكفة الفاعلني الرتبويني ورشاكء املؤسسة عىل مقتضياته.
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