وّاً أضتاذ التعميي الجاٌوي
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أحكاً عاوة :
املادة  : 01ميازع وّاوْ حتت ضمطة وديس املؤضطة وفكا ألحكاً املسضوً . 49- 90
املادة  : 02يكوً األضاترة بٍصاب التعميي األضبوعي املكسز هلي وفكا لألحكاً الكاٌوٌية األضاضية املطبكة ويمصووُ بأداء الطاعات اإلضافية
املطٍدة هلي طبكا لمتٍعيي ادتازي بْ العىن .
املادة  : 03تتىجن وّىة األضتاذ يف تسبية التالوير وتعميىّي  ،فّو يكوً بٍػاطات بيداغوجية وتسبوية .
الٍػاطات البيداغوجية :
ـ املادة  : 04تػتىن الٍػاطات البيداغوجية عمى :
التعميي املىٍوح لمتالوير
ـ
ـ العىن املستبط بتحطري الدزوع وتصحيحّا وتكييىّا.
ـ تأطري التدازيب وارتسجات الرتبوية .
ـ املػازكة يف العىميات املتعمكة باالوتحاٌات واملطابكات .
ـ املػازكة يف عىميات التكويَ املدتمفة
ـ املػازكة يف زتالظ التعميي وزتالظ األقطاً .
املادة  : 05يكوً األضتاذ مبٍح التالوير تعميىا تطبطْ قاٌوٌا وواقيت وبساوج وتوجيّات تسبوية وتعميىات زمسية .ويتعني عميْ التكيد بّا
بصفة كاومة .
املادة  : 06يتوىل األضتاذ اختياز وواضيع الفسوض واالختبازات وتصحيحّا وِو املعين بّا وباغسة إال يف حاالت خاصة تكسزِا زتالظ التعميي أو
زتالظ األقطاً .
املادة  : 07يتوىل األضتاذ حطاب املعده يف وادتْ وتطجين العالوات اليت يتحصن عميّا التالوير يف فسوض املساقبة املطتىسة واالختبازات ،
واملالحعات عمى الوثائل والكػوف املتداولة .
املادة  : 08يمصً األضاترة باملػازكة يف اجتىاعات اجملالظ املدتمفة اليت يكوٌوُ أعطاء فيّا .
املادة  : 09خيطع األضاترة إىل املػازكة يف عىميات التكويَ وحتطني املطتوى وجتديد املعمووات اليت تٍعىّا وشازة الرتبية ضواء
كىطتفيديَ أو وؤطسيَ مبا يف ذلك العىميات اليت تربوج أثٍاء العطن املدزضية .
طمّىية وَ حيح إجساؤِا وحساضتّا
املادة  : 10تدخن وػازكة األضاترة يف األٌػطة املتعمكة باالوتحاٌات واملطابكات اليت تٍعىّا الطمطات ال ّ
وتصحيحّا ودتاٌّا ،يف الواجبات املٍّية املسضووة هلي .
الٍػاطات الرتبوية
املادة  : 11يطاِي األضتاذ بصفة فعمية يف اشدِاز اجملىوعة الرتبوية وتسبية التالوير وإعطاء املجن باآلتي :
ـ املواظبة واالٌتعاً يف اذتطوز والكدوة والطموك عىووا .
ـ املػازكة يف الٍػاطات الرتبوية واالجتىاعية .
ـ االِتىاً بكن وا وَ غأٌْ تسقية اذتياة يف املؤضطة .
املادة  : 12يكوُ األضتاذ وطؤوال عَ مجيع التالوير املوضوعني حتت ضمطتْ املباغسة يف الكطي طيمة املدة اليت يطتغسقّا الدزع الري
يكمف بإلكائْ يف إطاز التٍعيي العاً لمىؤضطة وجدوه التوقيت السمسي .
املادة  : 13يكوُ األضتاذ وطؤوال عَ اٌطباط التالوير املوكمني إليْ وعمى أوٍّي  ،ويمتصً بالتكفن بّي وَ بداية اذتصّة إىل ٌّايتّا .
املادة  : 14ال ميكَ لألضتاذ أُ يتكفن بكطي غري وٍصوص عميْ يف جدوه خدواتْ  ،ويػغن قاعة أخسى غري الكاعة اليت عيٍّت لْ إال بعد
ووافكة وديس املؤضطة أو ٌائب املديس لمدزاضات ( الٍاظس ) .
أحكاً ختاوية
املادة  : 15ميٍع الدخوه عمى أضتاذ يف قطىْ أثٍاء قياوْ بالدزع  ،باضتجٍاء وديس املؤضطة واملوظفني الكائىني مبّىة التفتيؼ أو التكويَ
والبحح والتوجيْ  ،والعوُ املعني دتىع غيابات التالوير  ،وميكَ ٌائب املديس لمدزاضات ( الٍاظس ) ووطتػاز الرتبية إوا بطمب وَ األضتاذ أو
بأوس وَ املديس  ،وختطع كن األغكاه األخسى لمدخوه إىل زخصة ميٍحّا وديس املؤضطة .
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