
 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
.…………مديرية التربية لوالية 

...……………………………مدرسة 
.……………………………مقاطعة 

 
.دقيقة قبل الوقت الرسمي للعمل15بـ )  ة(ضرورة حضور المعلم.1
.من طرف الجميعإنزالهالوطني عند رفعه أو ضرورة احترام العلم.2
.أثناء الخروجالرئيسيالمطعم المدرسي أو باب المدرسةإلىعلى المعلم مرافقة تالميذه .3
المطعم المدرسـي  ( و صارمةمستمرة،صفة منتظمة بماالحراسة و تطبيقهيعلى الجميع احترام جدول.4

.م المعين في المكان مسؤول عن ذلك الحادثو في حالة وقوع حادث لتلميذ فالمعل.)و الساحة
فـالمعلم  اإلدارةو في حالـة طـرد التلميـذ دون علـم     ،عدم طرد التالميذ من األقسام دون إشعار اإلدارة .5

.مسؤول على ذلك 
.مخصص لذلكالرسمية و يوم الخميس من كل أسبوعاستقبال األولياء يكون خارج أوقات العمل .6
أمـر احترام الجرس عنـد الـدخول و الخـروج و ال يسـمح للمعلـم      الميذ و السهر على نظام صفوف الت.7

.بالدخول إلى القسم أو الخروج منه إال بحضوره شخصياالتالميذ 
.ساعات العمل بدون مبررزميله أثناءنوع دخول المعلم على مم.8
.لغيابمع تقديم مبرر ل.أبناءهم و كذا اإلدارة في الوقت المناسبتإشعار األولياء بغيا با.9

.منعا باتا ممنوعالعمل الرسمي أوقاتتغيير .10
.مناداة التالميذ بأسماء غير أسماءهم معد.11
.الرسمييمنع منعا باتا تصحيح الكراريس أو إعداد الكراس اليومي أثناء ساعات العمل .12
.على المعلم ان يحضر وسائل التعليم قبل الشروع في العمل و تعاد بعد استعمالها مع المحافظة عليها.13
بصفة منظمة حسب النظام اإلداري المطلوب نهاية كل شـهر مـع إمضـاءها مـن     اإلداريةتقديم الوثائق .14

التوزيع ( الوثائق طرف المعلم و ترك مكان التأشيرة و الختم و اإلمضاء من طرف اإلدارة و تشمل هذه 
كراس -كراس المداولة-دفتر المناداة-الكراس اليومي–التوقيت األسبوعي –التوزيع الشهري -السنوي
....)-كراس التقويم التربوي -التكوين

.على المعلم التقيد بما هو وارد في المناهج التعليمية لوزارة التربية الوطنية دون غيرها.15
.طرف الجميعمن رسة و كل ممتلكاتهاالمحافظة على نظافة المد.16
)ون هذا التزيين مالئما مع الفوج الذي يدرس فيهو يك( ن القسم مطلوب على كل معلم تزيي.17
.المشاركة في النشاطات الثقافية و الرياضية من مهام الجميع .18
.العقوبات الجسمانية و المعنوية ممنوعة منعا باتا.19
.بصفة منتظمة و مستمرةصادقة عليها من طرف األولياءترسل أعمال التالميذ لالطالع  و الم.20
.للمدرسةعدم السماح للتالميذ باصطحاب أدوات حادة أو خطيرة .21
.التالميذ مطالبون باحترام جميع معلمي و عمال المدرسة .22
.بالهيئة و نظافة الهندام واجب على الجميع االعتناء.23
.ساعة48لقانوني قبل تقديم الرخص الطبية و تسوية الغياب في الوقت ا.24

ابو صهيب..........المدير


