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 لمدرسةل النظام الداخلي
 هممارسة حقوقمن  ِؤسسةامل كل عضو من أعضاء لتمكين التي يجب الوفاء بهاتحديد املتطلبات و إلى إبراز  الداخلي هذا النظاميهدف        

 الضروري  الثقة والتعاون  مناخ من خلق ويعزز  الشعور باملسؤولية اكتسابب االنضباط الذاتي تعلم تطوير  إلى كذلك يهدف كما، الكاملة هوواجبات

 .التعليم إنجاح عملية في

 :تلميذالحقوق األساسية لل .1
 الفرص تكافئ حقه في - النفسيةاملعنوية و و  سالمته الجسديةاحترام  - :ه في املؤسسة، وأهمهاوضعب تتعلقللتلميذ حقوق أساسية    

 .وأعماله ممتلكاتهاحترام  - واحترام اآلخرين التسامح بروح من، والتعبير حرية التفكير  -  
 

  :باملؤسسة التسجيل .2
 بعد إال  نهائياالتسجيل  يصبح ال و  .اختبار القبول  ونتائج ةدرسيامل همالتسج دراسةبعد  خاصة من قبل لجنة تالميذال املوافقة على تسجيل تمت   

 10يلتزم ولي أمره بدفع الواجبات املستحقة للسنة الدراسية كاملة ) ،وبمجرد تسجيل التلميذ .كاملة لتسجيلا واجبات ودفع ي اإلدار  مللفا إتمام

 تلميذال رفض تسجيل الحق فيب تحتفظ اإلدارة. كما أن يام األولى من بداية الشهرأكما يلتزم بأداء الواجب الشهري في خالل الخمسة  ،أشهر(

ودفع  امللف اإلداري  مر بعد إتمامأل من ولي ا بناء على طلب شهادة التسجيل يتم إعطاء .التنظيمية دارية أو إل أو ا ربويةالت بااللتزامات يف لم الذي

 .ؤسسةاملبالفعلي  حضور ال فتراتعن  إال رة ذكو امل شهادةال سلمتال ، سنةخالل ال عن الدراسة االنقطاعحالة  في .التسجيل واجبات كل

  .املغربب التربية الوطنية وزارةالنظام التعليمي املرخص له من طرف  في رسميا ال مسج ، يصبح التلميذباملؤسسةبعد عملية التسجيل 

 :لتوقيتا .3

األسبوعي امللزم  لغالف الزمنيلالحد األدنى  ،على األقل حترموييت خاص به. يحدد من طرف اإلدارة توقثانوي(  ،ابتدائي ،)أوليلكل سلك 

 .وحسب فصول السنة رسميا.  يمكن أن يخضع التوقيت لبعض التعديالت الطفيفة حسب الحاجة

 لدعمل حصص ويمكن تنظيم ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك تعديلها مكنيجداول املبرمجة، والتي وفقا لل من االثنين إلى الجمعة الدروس متقد

    السبت. صباح يوم أو  بعد ظهر يوم األربعاء، وذلك املتعلمين املتعثرين لفائدة

 .التربوية اإلدارةالحراسة العامة أو بعد الحصول على إذن من  إال  الصفب االلتحاقلتلميذ املتأخر ل ال يمكن ،املؤسسة أبواب بعد إغالق

 :الغيابو التأخر .4
يجب  حالة الغياب، يف إلزامي. املقرر  فصول  جميع في تالميذحضور ال ،عملية التعليملنجاح  ضروريةال من الشروط الحضور وااللتزام باملواعيد

شهادة ) لتبرير الغياب الوثائق املناسبةب اإلدالء بعد ذلك ويجب. (بدء الدراسة بعد ساعةيتعدى  ال ) الوقت املناسبفي  األسرةاإلبالغ من قبل 

 أو  مع ولي األمر  تسوية الوضعية انتظار  في الدخول للمؤسسة من نعاملإلى  بدون عذر  الغيابو  املتكرر  التأخير  قد يؤدي(. وثيقة إدارية...طبية، 

 .مناسبة اتخاذ إجراءات تأديبية

 :النظافةو البذلة .5
بخصوص  ،الستخدامل امناسبو  ا محترمالباس يرتدي أن تلميذال ىلع .الذات واآلخرين احترام لكسب عنصرا هامااللباس نظافة البدن و  تعتبر    

فيمنع عليهم تقطيع  الذكور  يخص التالميذ فيماأما  .ويمنع عليهن وضع حلي مثيرة أو مساحيق التجميل (Tablier) لوزرةالتلميذات عليهن ارتداء ا

  .ؤسسةإلى امل لولوجا من منعسي قواعدمخالف لهذه ال تلميذ كلشعرهم بطريقة غريبة وغير محترمة. 
 

 :تالميذال حركة .6

 في املمرات يقف أو يجلس أال كما ينبغي له  ،أو دون ترخيص من أحدهما املشرف أو  ألستاذا وجود دون  الفصل قاعة لجتلميذ أن يي أل ينبغي ال 

على التالميذ أال  وبكل هدوء. ةبسرعيجب أن يتم  الحصتين قاعة إلى أخرى أثناء الفترة بين من نتقالال ا .كة املرورر ح ةعرقلتفاديا ل والدرج

 الجميع قد غادرها. يتأكد أن الذي عليه أن ألستاذا إذنإال بعد الخروج من قاعة الدرس يشرعوا في 
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أثناء فترة و ، تالميذال تحركاتوخصوصا خالل  ،الفوض ى وتجنب املشاكلملنع  في أي وقت لتدخل، بل يجب عليهم، انيواملشرف يحق لألساتذة

 ة.ؤسسللم املجاورة مباشرةفي املنطقة االستراحة و

                                      .بعد انتهاء الحصص الدراسية املؤسسة أمام باب التالميذ تجمع يمنع منعا كليا
 

 :نظام الخروج من املؤسسة .7

 خارج أسوارها. من همة يمسؤولاملؤسسة  وال تتحمل .قسم جدول الحصص الخاص بكل يتم حسب املؤسسة خروج التالميذ من

 .ولؤ مسوا بسلوك منضبط و تصرفأن يتحلوا وي هابالقرب منو  ةسدر امل خارج نتظرونعلى التالميذ الذين ي يجب

 

 :وازيةملوا ةيدرساألنشطة امل .8

املؤسسة أو  املوازية فيتم إنجازها إما داخل األنشطةأما  تنجز األنشطة التربوية الخاصة بالتقويم داخل الفصل ضمن الحصص املقررة،

وهذه األنشطة ، بشكل فردي أو  اتفي مجموع أداء مهام التالميذ، قد يطلب من األنشطة هذه أثناء. خارجها حسب ما تراه األطر التربوية مناسبا

  التعليمية، وهي ملزمة للتالميذ. األنشطة جزء ال يتجزأ من هي

 

 :العدة الديداكتيكية واللوازم املدرسية .9

 تلميذ أن يتوفر على الكتب املدرسية املقررة واألدوات الالزمة.على كل 

 عممنو  فاستخدامها وتشغيلها في املؤسسة تسبب في اإلزعاجتقد  آلة يةأحمولة و امل األلعاب ، وأجهزةاملوسيقى املحمولة، ومشغالت الهواتف

 .املعنيين بذلك األمور في انتظار اتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد إشعار أولياء ته سيتم مصادر  في حالة العثور على جهاز ما، منعا باتا.

 املؤسسة ال تتحملو ، املحافظة على أمتعته عن األول  ولؤ املس التلميذ ويبقى .زم التلميذ بعدم حمل مبالغ مالية أو أشياء ثمينة تثير االنتباهتيل

 .من أغراضه يءش ل سرقة تبادل أو أو  أو إقراض أو بيع خسارة أو ضرر  ة عن أييسؤولامل

  سيتحمل ولي أمره تعويضها.األرضية...(  ،األبواب ،وبنايتها )الجدران )طاوالت، كراس ي، سبورات...( كل تلميذ ألحق ضررا بأثاث ومعدات املؤسسة

كما يطلب من املتعلمين املساهمة في املحافظة على نظافة ورونق  .لهذا الغرض خصصامل كانخارج املاملشروبات األغذية و كليا تناول يمنع منعا 

 تهم. املكر ااحترامو  املكلفين بالسهر على هذا الجانب ملحقين التربويينللاملؤسسة مساعدة منهم 

 :دنيةلتربية البا .10

دم قدرته تعتبر دروس التربية البدنية وحدة كسائر الوحدات الدراسية، وال يقبل إعفاء التلميذ من ممارستها إال بعد اإلدالء بشهادة طبية تبرر ع

 .على هذه الوحدة التي يحددها األستاذ املسؤول ،البد من ارتداء املالبس املناسبةعلى ذلك. وملزاولة هذا النشاط 
   

 :الصحة .11

عدم القدرة على ممارسة نشاط ما يستوجب اإلشارة إليه في الدفتر الصحي  إن  و  الخاصة بهم. لقيحاتالتأن يواكبوا برنامج  لتالميذا على يجب

 من طرف الطبيب املعالج. كما يطلب من آباء التالميذ الذين يعانون من مرض مزمن أو معدي أن يخبروا إدارة املؤسسة كتابة.

 قسم إلى، إذا لزم األمر، التلميذبتوجيه  وقوع حادثة مدرسية للتلميذ داخل املؤسسة، فإن اإلدارة ستخبر ولي أمره في الحين، وتتكلفأما في حالة 

 التأمين شركة تكون معتمدة من قبل هي التي دها بدقةعو مالتي أعلن عنها في و  لحوظةامل الحوادث إن املسطرة القانونية. وإتباع الطوارئ الطبي

 .رتبطة باملؤسسةامل
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 :األسر مع لعالقاتا .12

تسهر املؤسسة بشكل منتظم على ربط االتصال باألسر عن طريق دفتر التواصل، أو كل وسيلة أخرى متاحة، كما تبعث إليها بالنتائج قصد 

أما عن رغبة اتصال ولي األمر باألستاذ للحصول على معلومات حول التلميذ، فينبغي  .نية اإلدالء باملالحظات الضروريةاالطالع والتوقيع مع إمكا

 .تلميذ حسب الطلبتقييم لعمل كل  بشكل دائم من أجل إعداد في خدمة اآلباء تبقىوالتي  يةو بلتراأن يكون ذلك بتنسيق مع اإلدارة 
 

  :التأديبية اإلجراءات .13

 قبل التلميذ يعرضه إلجراءات تأديبية مناسبة صادرة عن املجلس التأديبي للمؤسسة.إن كل إخالل بالقانون الداخلي من 

 واقب يتحملها التلميذع أو  تحذيرية من أجل اتخاذ تدابير  تقرير  موضوع يكون  ،من خالل الحوار املباشر ال يمكن تسويته طسلوك غير منضب أيف

 اتخاذ السيادة في تبقى لهاو ، اإلصالحو ملواكبة وا تدابير الوقايةفيما يتعلق ب الكاملة قييمبحرية الت التربوية دارةاإل  تحتفظو  .على مستوى املؤسسة

 للعقوبات التالية: تلميذيتعرض ال قد حسب خطورة وجسامة الفعلو  .املناسبة اإلجراءات التأديبية

 .~ طرد نهائي مؤقت طرد~  ل إضافيعم املكوث من أجل أو بدون  مع اإلنذار ~  

، املكوث عقوباتالتأخيرات املتكررة، ) تكرار أخطاء أقل جسامة أو ( ...مبررغير ، غياب الجسدي أو  الشفوي  العنفالغش، ) جسيم خطألة في حا

 أن يتدارك ما فاته من دروس أثناء غيابه. تلميذيجب على ال .واحد ليوم تلميذاليتم استبعاد ، الهاتف النقال ...(استخدام 

، جسيم خطأ وقوع أو  ةلثمخالفة ثا حدوثحالة  فيو. أيام ثالثة عن املؤسسة ملدة تلميذال، يتم استبعاد السنة تكرار نفس الخطأ خالل حالة في

  .املناسبةالتأديبية القرارات  اتخاذمن أجل  لقسممجلس ا يعقد

   

 النقل املدرس ي: .14

  أن يحترموا نظام املؤسسة الخاص بالنقل املدرس ي وااللتزام بما يلي: على التالميذ املستفيدين من خدمة النقل املدرس ي وأولياء أمرهم 

 يتحمل التلميذ أو ولي أمره مسؤولية االلتحاق باملدرسة في الوقت املحدد ،وفي حالة التأخر ،احترام التوقيت ملرور حافلة النقل املدرس ي -

 وال تتحمل اإلدارة مسؤولية النقل إذا لم تسمح الخريطة بتغطية العنوان الجديد. ،تغيير السكن في حالةإخبار اإلدارة  -

 .إخبار اإلدارة بكل تغيير يطرأ على أرقام هواتف أولياء التالميذ -

 كما ندعو إلى املعاملة الالئقة معهما. ،ئق أو املرافقةاإلدارة وتفادي معالجة األمر مع السابيجب االتصال  ،عند حدوث أي مشكل أثناء عملية النقل -

سبب قد يخل ، أو لكل يحق إلدارة املؤسسة إيقاف استفادة التلميذ من النقل في حالة عدم أداء الواجب الشهري في الوقت املتفق عليه -

   بعملية النقل.
 

 : الداخلي النظام نييتح .15

 األداء و  مراقبة املذكرات الداخلية، وذلك تفاعال مع من خالل التحديثاتنهائي، قد تطرأ عليه بعض  هذا النظام الداخلي ليس له طابع

   .كلما دعت الضرورة إليه مع إشعار األسر في حينه تحيين النظام الداخلييتم  .تطور القوانين املصادق عليها

 : الداخليالنظام  املوافقة على .16

        تطبيقه.احترامه و  تلميذ مسجل باملؤسسة. وعلى أولياء األمور املساهمة في يسري هذا النظام على كل

 

 بتاريخ:اطلعت عليه ووافقت على تطبيقه 

               اسم ولي األمر وتوقيعه                                            اسم التلميذ وتوقيعه                                                  


