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  2002اختبار دورة جويلية 

  

  مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  ما هي العالقة املالية املوجودة بني املدرسة االبتدائية واملأمن ؟ .1

 .وضح الطريقة اليت يتم بواسطتها مسك سجل اجلرد مع إعطاء أمثلة .2

  .   تتمتكلم بإجياز عن العالقة املادية اليت تربط املدرسة بالبلدية وكيف  .3

  :األجوبة  

العالقة املالية املوجودة بني املدرسة االبتدائية واملأمن تتمثل يف وحدة امليزانية  .1

حيث تكون ميزانية املدرسة األساسية املندجمة املشكلة من املدرسة اإلكمالية ومن 

-02 من القرار رقم 26املدارس االبتدائية ميزانية واحدة، طبقا ملا جاء يف املادة 

 الذي حدد كيفية تنظيم وتسيري املدرسة 03/06/1993املؤرخ يف  175

  :كما تنص أحكام املالية هلذا القرار على ما يلي . األساسية املندجمة

يعترب مدير املدرسة اإلكمالية يف املأمن هو اآلمر بالصرف ويتوىل جملس التربية 

يع املتوازن لبنود والتسيري ختصيص إعتمادات مبا يكفل االستعمال العقالين والتوز

. امليزانية لفائدة كل من املدرسة اإلكمالية واملدارس االبتدائية املشكلة للمأمن

. ويكلف بالتسيري املايل واملادي للمأمن مسري مايل طبقا للقوانني اجلاري ا العمل

وميسك املسري املايل بصفته عونا حماسبا حماسبة املؤسسة حتت مسؤولية مدير املدرسة 

ويقوم بالتكفل باملستحقات املالية جلميع املوظفني . مالية باعتباره اآلمر بالصرفاإلك

وبتسيري األمالك العقارية املنقولة التابعة للمدرسة األساسية املندجمة يف املدرسة 

  .اإلكمالية واملدارس االبتدائية بالتعاون والتنسيق مع مدير املدارس املذكورة
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للجرد تلزم بتسجيل مجيع األشياء اليت ال تستهلك النصوص القانونية املسرية  .2

يستعمل لذلك سجل . دج300.00مبجرد االستعمال األول واليت يفوق مثنها عن 

، 21/07/1987مماثل للسجل النموذجي املنصوص عليه يف القرار املؤرخ يف 

  . أعمدة08والذي يتضمن 

عليمات الرمسية جيب التمسك بطريقة مسك سجل اجلرد اليت تتطلب التقيد بالت

املتعلقة بتسجيل كل شيء على خط مستقل ويعطي له رقم مستقل ويكون الترقيم 

  .متسلسل 

جيب وصف دقيق للشيء ارود مع ذكر تاريخ التكفل بتسجيله ومكان تعيينه 

  .وقيمته

 من البلدية 2002 جوان 10 كراسي استلمتها املؤسسة يوم 05هذا مثال جرد 

 دج للواحد وآخر رقم 650.00مثن الكرسي هو . يروهي خمصصة ملكتب املد

   :2550املسجل يف سجل اجلرد هو

  :يكون جرد الكراسي اخلمسة طبقا للجدول اآليت 

تاريخ التكفل   رقم التسجيل

  بالتسجيل

تعيني الشيء 

  ارود

  مالحظات  خروجه  ختصيصه  قيمته  مصدره

      مكتب املدير  650.00  البلدية  كرسي  10/06/2000  2551

      مكتب املدير   650.00  البلدية   كرسي  10/06/2000  2552

      مكتب املدير   650.00  البلدية  كرسي  10/06/2000  2553

      مكتب املدير   650.00  البلدية   كرسي  10/06/2000  2554

      مكتب املدير   650.00  البلدية  كرسي  10/06/2000  2555

  

  

  

  



 مادة التسيري املايل واملادي                                                                              

 203 

حيات البلدية جتاه  صال26/12/1981 املؤرخ يف 377-81حدد املرسوم  .3

  :ليت تربطها واليت تتمثل فيما يلياملدرسة والعالقة املادية ا

  .صيانة املدرسة واملطاعم املدرسية -

 .إصالح وترميم البناءات املدرسية وإصالح التجهيزات -

 .توفري املاء والتدفئة واإلنارة واهلاتف -

 .حراسة املدرسة -

  2002اختبار دورة جويلية 
  

  دارس االبتدائيةمديرو امل: النمط 

  :األسئلة 

  :اختر سؤالني لإلجابة 

  : السؤال األول 

إن املؤسسة : "445ص " املؤسسات اإلدارية:"تابه يقول األستاذ أمحد حميو يف ك

  ".العامة هي مرفق عام يتمتع بالشخصية االعتبارية

  فما هي النتائج املترتبة عن ذلك ؟ .1

  . االبتدائيةةأربط هذه النتائج باملدرس .2

  : سؤال الثاين ال

تعترب اخلدمات االجتماعية مجيع األعمال اليت ترمي إىل املسامهة يف حتسني معيشة 

العمال يف جماالت الصحة والسكن وسائر التدابري االجتماعية لصاحل العامل 

  .وأسرته

  .حتدث عن جلنة اخلدمات االجتماعية من حيث النشأة واالختصاص .1

 .االجتماعيةحتدث عن التسيري املايل للخدمات  .2
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  :السؤال الثالث 

املدرسة مركز إشعاع تربوي ومعريف، ميثلها املدير وهو مسؤول عليها أخالقيا 

  :ومدنيا وقضائيا 

عرف املدرسة ودور املدير وبني مسؤوليته عن املوظفني والتالميذ وممتلكات  .1

  .املؤسسة

ية حتدث عن العالقة مع السلطات حسب السلم اإلداري واملصاحل اخلارج .2

 .وخمتلف الشركاء

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

املؤسسة العمومية هي مرفق عام حتدثه الدولة، وذلك عندما تقرر نشاطا معينا  .1

يقتضي أن تقوم به حتقيقا للمصلحة العامة، وختضعه للسلطة اإلدارية، أي أن املرفق 

ئ العام ال ميكن أن ينفصل عن سلطة الدولة، وخيضع مع ذلك ألحكام ومباد

القانون العام اإلداري الذي خيول له حقوق وامتيازات السلطة العامة ويكون ذلك 

  .عن طريق أو بواسطة الشخصية االعتبارية اليت يتمتع ا

إداري، ) أو معنوي(هي إذن شخص إعتباري ) أو العمومية(فاملؤسسة العامة 

  :ويترتب عن ذلك النتائج التالية 

. ملؤسسة العمومية باستقالل قانوين نسيبتتمتع ا: على الصعيد القانوين  .أ 

توجد يف املؤسسة العمومية أجهزة إدارية خاصة مثل الس اإلداري واجلهاز 

  ).مدير املؤسسة(التنفيذي 

تتمتع املؤسسة العمومية باستقالل مايل يعين هلا : على الصعيد املايل   .ب 

 .ميزانية خاصة

حياا تقتصر فقط على ختضع املؤسسة العمومية ملبدأ التخصص يعين صال  .ج 

 .القيام باملهمة احملددة يف نص إحداثها

 .ختضع املؤسسة لرقابة أجهزا وأعماهلا وميزانيتها  .د 
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تعترب املدرسة االبتدائية مؤسسة عمومية حبكم األداء اليت تقوم به للمصلحة  .2

العامة، وتتمتع ذه الصفة بالشخصية املعنوية اليت تطبق على كل جمموعة من 

ص واألموال تستهدف غرضا مشتركا معينا، ويترتب عن ذلك أهلية قانونية األشخا

  .الكتساب وااللتزام بالواجبات

يعترب مدير املدرسة االبتدائية املمثل الشرعي للمؤسسة اليت يشرف عليها، ينوب 

عنها ويعمل بامسها وحلساا يف مجيع العقود املدنية اليت تربم مع الغري، وبامسه تكون 

  .عة أمام احملاكم الشرعية إن دعت احلاجة إىل ذلكاملراف

نشري إىل أن املدرسة االبتدائية ال تتمتع باالستقالل املايل حيث من هذه الناحية 

  .ويف اجلانب املادي فهي تابعة للبلدية. ملحقة باملأمن يف إطار امليزانية الواحدة

  :اجلواب الثاين 

و االجنازات اليت ترمي إىل املسامهة اخلدمات االجتماعية تشمل مجيع األعمال أ .1

يف حتسني معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة ألجر العمل يف شكل 

خدمات يف جمال الصحة والسكن والثقافة والتسلية، وبصفة عامة مجيع التدابري ذات 

  .الطابع االجتماعي اليت تستهدف تسهيل احلياة اليومية للعامل وأسرته

 املتعلق بتسيري 11/09/1983 املؤرخ يف 303-82املرسوم رقم   .أ 

 :على ما يلي ) 03(اخلدمات االجتماعية ينص يف املادة الثالثة 

ينشأ داخل كل هيئة مستخدمة جهاز واحد، أو عند االقتضاء عدة أجهزة "

  ".تتوىل اخلدمات االجتماعية، تسمى جلنة اخلدمات االجتماعية

 من ضمن العمال التابعني للهيئة يعني أعضاء جلنة اخلدمات االجتماعية

املستخدمة ملدة ثالثة سنوات وتتألف جلنة اخلدمات االجتماعية حسب أمهية 

أعضاء دائمني ومن اثنني إىل ) 9 إىل 05(عدد العمال، من مخسة إىل تسعة 

أعضاء إضافيني يعينون حسب احلالة من اهليئة النقابية ) 03 إىل 02(ثالثة 

 ا أن يشاركولعمال املنتخبني، وال ميكن لألعضاء اإلضافينياملعنية أو من ممثلي ا

يف أشغال اللجنة إال بصفة استشارية خبالف ما إذا كانوا خيلفون أعضاء 

  . دائمني
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تنتخب جلنة اخلدمات االجتماعية رئيسا ونائب رئيس ليخلفه يف حالة وقوع 

  .مانع له

 : التالية تتتوىل جلنة اخلدمات االختصاصا  .ب 

ج العمل اخلاصة باخلدمات االجتماعية داخل اهليئة املستخدمة إعداد برام -

  .اليت أنشأت فيها

متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الربامج بواسطة خمتلف األجهزة واهلياكل  -

  .احملدثة هلذا الغرض

  :وذا الصدد تقوم جلنة اخلدمات االجتماعية على وجه اخلصوص باملهام التالية     

  .السنوي اخلاص للخدمات االجتماعيةإعداد مشروع الربنامج  -

إعداد جدول لألولويات تبعا للوسائل املوجودة واالجنازات الالزمة  -

 .والسهر على احترام ذلك

مراقبة وتقييم دورية تنفيذ الربامج عن طريق هياكل التسيري املعنية،  -

 .وتتخذ عند االقتضاء اإلجراءات املالئمة للتنفيذ السليم هلذا الغرض

 .تنظيم الداخلي وتصادق عليهإعداد ال -

إعداد بالتعاون مع هياكل التسيري مشروع ميزانية التسيري وتقدميه هليكل  -

 .منظمة العمال املعنية لتقديره

املصادقة على امليزانية النهائية وتسليمها هليكل التسيري املعين قصد  -

 .تنفيذها

ونية املنصوص عليها يتم التسيري املايل للخدمات االجتماعية وفقا لألحكام القان .2

، املتمم باملرسوم 15/05/1982 املؤرخ يف 179-82يف املرسوم التنفيذي رقم 

 اللذان حيددان حمتوى 06/07/1994 املؤرخ يف 186-94التنفيذي رقم 

  .اخلدمات االجتماعية وكيفية متويله

  : هذه األحكام على ما يليعن التسيري املايل للخدمات االجتماعية تنص

يئة املستخدمة صندوق اخلدمات االجتماعية التابعة هلا مبسامهة متول اهل -

 من كتلة األجور اخلام مبا يف ذلك %3سنوية حتسب على أساس نسبة 
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العالوات والتعويضات على اختالف أنواعها، اعتمادا على حسابات السنة 

 .املالية املنصرمة

ماعية يف يتم دفع مسامهة اهليئة املستخدمة يف صندوق اخلدمات االجت -

 .غضون األشهر الثالثة اليت تلي افتتاح السنة املالية اجلديدة

األموال اليت تصب يف احلساب اجلاري الربيدي للخدمات االجتماعية  -

 .تستعمل يف إطار امليزانية

 املؤرخة 17متسك احملاسبة على الشكل الذي نصت عليه التعليمة رقم  -

 :ما يلي  وتشمل هذه احملاسبة  الصادرة عن وزارة املالية،31/05/1983يف 

 .احملاسبة العامة حسب املخطط الوطين للمحاسبة -

 .احملاسبة املادية -

 .سجل اجلرد واالستثمارات -

  :اجلواب الثالث 

املدرسة االبتدائية، مركز إشعاع تربوي ومعريف، تقوم بدور نقل الثقافة ونشر  .1

صية املعنوية ولكن ال تتمتع إا مؤسسة عمومية تربوية، تتمتع بالشخ. العلم واملعرفة

ميثلها املدير الذي يقوم يف إطار الترتيبات املعمول ا ووفقا . باالستقالل املايل

 املتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع 49-90للمرسوم التنفيذي رقم 

 بإدارة املؤسسة اليت 13/11/1991 املؤرخ يف 839التربية وكذا القرار رقم 

ذه الصفة يكون مسؤوال عن حسن سري املؤسسة وعن التأطري و. أسندت إليه

التربوي والتسيري اإلداري فيها، وخيضع لسلطته مجيع املعلمني واملستخدمني العاملني 

 . باملؤسسة

يسهر مدير املدرسة االبتدائية على التربية اخللقية للتالميذ وميارس سلطته باستمرار  

 واالنضباط يف املؤسسة وهو ذه الصفة على كل ما يتعلق بالدروس والنظام

  .يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري

أما يف ما خيص ممتلكات املؤسسة، تتمثل مهمة مدير املدرسة يف محاية البناءات 

املدرسية والسهر على صيانتها باختاذ كل التدابري واإلجراءات الضرورية للحفاظ 
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زيادة على جرد املمتلكات من طرف مصاحل وعليه، . عليها باعتبارها ممتلكات عامة

البلدية اليت سلمته للمدرسة القيام مبسك جرد خاص بالتجهيزات وباملكتبة وباملواد 

  .     اليت تسهلك لالستعمال األول

 :تكتسي العالقات أمهية كبرية يف حياة املؤسسة التربوية، وهي على نوعني  .2

 .عالقات املدير مع الوصاية -

  . ةالعالقات العام -

هي عالقات خارجية : )مصاحل مديرية التربية( الوصاية عالقات املدير مع  .أ 

سلمية حيث تعترب مديرية التربية حبكم القانون املمثلة الرمسية لوزارة التربية 

 :ة، وتتمثل هذه العالقات فيما يليالوطنية بالوالي

  .تنفيذ النصوص والتعليمات -

 .احترام الرزنامة اإلدارية -

 . اإلدارياحترام السلم -

تشمل كل العالقات، مدير املؤسسة مع املوظفني ومع : العالقات العامة   .ب 

التالميذ واألولياء، جيب على املدير أن يعرف شخصية كل موظف باملؤسسة 

وما يتميز به وطريقته يف العمل، واعتمادا على ذلك ينبغي أن حيضى بثقة 

ؤسسة أن ال ينسى أن التلميذ أما مع التالميذ فينبغي ملدير امل. هؤالء املوظفني

هو الغاية وسبب وجود املؤسسة هلذا جيب أن ييسر له االتصال أن يكون بابه 

  .مفتوحا أمامه وينبغي أن يعرف جيدا أكثر عدد ممكن من التالميذ

وينبغي أن تكون العالقات مع األسرة دائمة ومباشرة مما يعني على حسن فهم 

  .أبنائهم وعملهم وتكوينهم

 .ة مع املؤسسات األخرى ضرورية وأكيدةالعالق
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  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

  :درسة االبتدائية يف عدة مناسباتتتدخل البلدية باستمرار يف شؤون امل

  ما هي ااالت اليت تتدخل فيها البلدية ؟ .1

ما هي العالقة اليت تربط مفتش الطورين األول والثاين بكل من مدير املدرسة  .2

 االبتدائية والبلدية ؟

 .عالقة املدرسة االبتدائية باإلكمالية عالقة مادية ومالية وضح ذلك .3

   ؟ما هو دور جملس التربية والتسيري يف االني املايل واملادي .4

 :املوضوع الثاين 

حيول مدير املدرسة األساسية للطورين األول والثاين سنويا تقريرا إىل اجلهات 

املختصة يتعلق بالوضعية املادية للمؤسسة وما تتطلبه من إصالحات قصد صيانتها 

  .واحلفاظ عليها وضمان أمن التالميذ وسالمتهم

  أذكر اجلهات املعنية ذا التقرير ؟ .1

ءات اليت يقوم ا مدير املؤسسة بشأن اإلصالحات وصيانة ما هي اإلجرا .2

 املؤسسة ؟

  كيف حيافظ املدير على أمن املؤسسة وسالمة التالميذ ؟ .3
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  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

  :تتدخل البلدية باستمرار يف شؤون املدرسة االبتدائية يف امليادين التالية  .1

رسية واملدارس التحضريية التابعة صيانة املدارس االبتدائية وكذا املطاعم املد �

  : يتعلق مبا يأيت ماهلا والسيما في

  .التدفئة واإلنارة و اهلاتف والتزويد باملاء -

ة مبقتضى حإصالح وترميم األقسام الدراسية وملحقاا واملساكن املمنو -

  .ضرورة اخلدمة

إصالح التجهيزات األثاثية وجتديدها وكذلك إلغاء استعماهلا إن اقتضى  -

 .مر ذلكاأل

  .حراسة املدارس -

تتكفل البلدية بالنقل والشحن والتفريغ عند الضرورة للتجهيزات والوسائل  �

  ... التربوية واملواد الغذائية اخل 

  . ةتتحمل البلدية النفقات املرتبطة بصيانة املدارس واملطاعم املدرسي �

ت تساعد التالميذ املعوزين يف بداية كل سنة دراسية مبنحهم بعض األدوا �

  .املدرسية

عالقة املفتش مبدير املدرسة االبتدائية هي عالقة إدارية وتربوية، خيضع مدير  .2

  .املدرسة االبتدائية إىل مراقبة مفتش التربية والتعليم األساسي وتفتيشه وتقييمه

 احملدد ملهام 1993 املؤرخ يف 176-51املادة التاسعة من القرار رقم   .أ 

تنص على أن النشاطات التربوية واإلدارية مفتش التربية والتعليم األساسي 

اليت تضطلع ا مديرو املدارس االبتدائية يف إطار املدرسة األساسية املندجمة 

ختضع إىل مراقبة مفتش التربية والتعليم األساسي وإىل متابعته، ومن هنا 

نستخلص بأن عالقة املفتش مبدير املدرسة االبتدائية هي عالقة إدارية وتربوية 

 :نسيقية تظهر وتتجسد أثناء قيام املفتش بصالحيته املتعلقة بـ وت
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  املراقبة -

 التوجيه -

 التقييم -

 التكوين -

أما بالنسبة للعالقة اليت تربط مفتش الطورين األول والثاين بالبلدية فهي   .ب 

عالقة التعاون والتنسيق والتشاور اليت تظهر أثناء املراحل التالية املتعلقة بإجناز 

  :درسية البناءات امل

 .أثناء اختيار املوقع، يستشار يف ذلك مفتش املقاطعة -

أثناء دراسة املشروع التمهيدي يقدم املفتش إذا اقتضى األمر حتفظات  -

 .تؤخذ بعني االعتبار يف إعداد املشروع النهائي

أثناء اإلجناز، يزور الورشات ويقدم ويوجه عند االقتضاء مالحظاته إىل  -

دي ويتسلم مرتني يف الفصل من رئيس الس الشعيب رئيس الس الشعيب البل

 .البلدي تقارير حول سري مجيع األعمال

بعد انتهاء األعمال وعند استالم البناءات حيضر املفتش يف عملية االستالم   -

 .املؤقت وعملية االستالم النهائي لالجنازات

 اليت متثل وحدة املدرسة االبتدائية جزء ال يتجزأ من املدرسة األساسية املندجمة .3

تربوية وتشكل هيئة للتكامل والتشاور والتنسيق مبا حيق الوحدة يف تنظيمها 

  .والتكاملية يف هيكلتها وتسيريها

 املتضمن كيفية تنظيم وتسيري 03/06/1992 املؤرخ يف 175-2القرار رقم 

درسة االبتدائية املدرسة األساسية املندجمة يشري إىل العالقة املادية واملالية اليت تربط امل

  :باإلكمالية يف إطار املأمن، وتتمثل هذه العالقة بـ 

  .تفصل فيها التنظيمات التربوية لكل بنية: وحدة اخلريطة التربوية  -

 .ويعترب مدير املدرسة اإلكمالية هو اآلمر بالصرف: وحدة امليزانية  -

 ...).الطبشور، األدوات التعليمية اخل(توفري الوسائل التعليمية  -

 .مان التسيري املايل واملادي لكل الوحدات املكونة هلاض -
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  :دور جملس التربية والتسيري يف االني املايل واملادي يتمثل فيما يلي  .4

  .البث يف مشروع ميزانية املدرسة األساسية املندجمة -

وترميمها ) املأمن(البث يف املشاريع املتعلقة بتوسيع املدرسة األساسية املندجمة  -

 .وجتهيزها

 .البث يف كل العقود املتعلقة بالتنازل عن تراث املؤسسة -

  .البث يف قبول اهلبات والتركات اليت تستفيد منها املؤسسة بكامل وحداا -

  :اجلواب الثاين 

 املتضمن مهام 13/11/1991 املؤرخ يف 839 للقرار 22تطبيقا للمادة  .1

حيول مدير املدرسة ) ياتاالبتدائ(مديري املدارس األساسية للطورين األول والثاين 

االبتدائية سنويا تقريرا إىل اجلهات املختصة يتعلق بالوضعية املادية للمؤسسة وما 

تتطلبه من إصالحات قصد صيانتها واحلفاظ عليها وضمان أمن التالميذ وسالمتهم، 

 :وهذه اجلهات املختصة هي 

  مديرية التربية -

 على املقاطعة اليت تنتمي السيد مفتش التربية والتعليم األساسي املشرف -

 إليها املدرسة املعنية

 السيد رئيس البلدية -

 احلماية املدنية -

  :بشأن اإلصالحات وصيانة املؤسسة يقوم مدير املؤسسة باإلجراءات التالية  .2

  .يسهر على نظافة األقسام واحملالت بصفة دائمة ومستمرة -

 .م أعماهلميراقب العمال املوضوعني حتت تصرفه من طرف البلدية، وينظ -

ويسجل كل عطب ...) زجاج، أقفال، أبواب اخل(يقوم بإحصاء كل إتالف  -

يقع يف املدرسة، ويبلغ رئيس البلدية على الفور قصد ...) الكهرباء، املاء، اخل (

 .تصليحه
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يقوم بتسجيل كل املالحظات حول وضعية وحالة البنايات والتجهيزات  -

البلدية، مديرية (رير للجهات املعنية مث يبعث بتق...) األضرار، النقائص اخل (

 .الختاذ التدابري واإلجراءات الضرورية قصد ترميمها أو إصالحها) التربية

حيافظ املدير على أمن املؤسسة وسالمة التالميذ عن طريق اإلجراءات التالية  .1

  :اليت جيب اختاذها 

  .عدم استعمال املدرسة إال ألنشطة هلا عالقة دفها -

 .شخاص الغرباء عن املدرسة باستثناء املسموح هلم قانونامنع دخول األ -

 .تنظيم حراسة دائمة ومستمرة للمؤسسة -

 .إقامة أسوار حلماية املؤسسة من اخلارج، والتحكم يف املنافذ املؤدية إليها -

 .حتصني األبواب والنوافذ -

 .توفري العلب الصيدالنية -

 .سةعدم ترك التالميذ يف األقسام أو يف الساحة دون حرا -

إزالة خمتلف احلواجز اليت قد تشكل خطرا على التالميذ كاخليوط الكهربائية  -

 .العارية مثال

 .إزالة أخطار التلوث -

  

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :أجب عن السؤالني التاليني 

   :املوضوع األول 

ت االجتماعية وكيف يتم حساب تعويض أيام ما هي املخاطر اليت تغطيها التأمينا

  عطلة املرض ؟
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  :املوضوع الثاين 

  ما هي صالحيات البلدية اجتاه املدارس االبتدائية ؟ 

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

 من القانون 2املخاطر اليت تغطيها التأمينات االجتماعية واملنصوص عليها يف املادة 

  : بالتأمينات االجتماعية هي  املتعلق02/07/1983 املؤرخ يف 83-11

  املرض -

 الوالدة -

 العجز -

 الوفاة -

  :يتم حساب تعويض أيام عطلة املرض على النحو التايل 

التعويض:  املوايل لتوقفه عن العمل 15من اليوم األول إىل اليوم  -

اعتبارا من  . من أجر املنصب اليومي الصايف%50يكون على أساس   

 من %100ل، يكون التعويض على أساس  املوايل لتوقفه عن العم16اليوم 

  .األجر اليومي الصايف

يف حالة الدخول إىل املستشفى أو املرض الطويل املدى تطبق نسبة  -

  . اعتبارا من اليوم األول من توقفه عن العمل100%

تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو راحة، على أال تتجاوز قدر واحد من 

  .لشهري، املتقاضىثالثني من أجر املنصب ا

  :اجلواب الثاين 

 حدد صالحيات البلدية اجتاه 26/12/1981 املؤرخ يف 377-81املرسوم 

  :املدرسة االبتدائية كما يلي 

تتوىل البلدية صيانة مؤسسات املرحلتني األوىل والثانية من التعليم /  .أ 

 :األساسي وكذا املطاعم املدرسية والسيما فيما يتعلق مبا يلي 

  .واإلنارة واهلاتف والتزويد باملاءالتدفئة  -
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إصالح وترميم األقسام الدراسية وملحقاا واملساكن املمنوحة  -

 .مبقتضى ضرورية اخلدمة

إصالح التجهيزات األثاثية وجتديدها وكذلك إلغاء استعماهلا إن  -

 .اقتضى األمر ذلك

 .ترميم األقنية والسقائف -

  .حراسة املؤسسات -

حن والتفريغ عند الضرورة للتجهيزات تتكفل البلدية بالنقل والش/  .ب 

والوسائل التربوية واملواد الغذائية وخمتلف املواد واألدوات املخصصة 

 .ملؤسسات التعليم األساسي واملطاعم املدرسية والداخليات

 .تسهر البلدية على احترام القواعد املتعلقة باألمن يف املدارس/  .ج 

سسات التعليم األساسي تتحمل البلدية النفقات املرتبطة بصيانة مؤ/  .د 

  . امللحقة واملطاعم املدرسيةةواهلياكل األساسي

 

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس اإلبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

يف احلجرات الدراسية  يتعرض التالميذ أحيانا إىل احلوادث املدرسية داخل املؤسسة 

  :إجراءات عملية لتفادي هذه احلوادث ) 04(وخارجها، حدد أربعة 

 :املوضوع الثاين 

وضح ذلك من . للجرد أمهية خاصة يف حفظ وصيانة أجهزة املؤسسة الثابتة واملتنقلة

  :خالل 
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  .تعريف عملية اجلرد .1

 .أمهية اجلرد .2

 .طرائق استعمال اجلرد .3

 .اإلسقاط وشروطه .4

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

اإلجراءات العملية اليت جيب اختاذها لتفادي احلوادث املدرسية اليت يتعرض هلا 

  : التالميذ أحيانا داخل املؤسسة يف احلجرات وخارجها تتمثل يف 

تثبيت التدفئة يف زاوية من زوايا احلجرة، يفضل أن يكون بينه وبني /  .أ 

 18يا، ال تزيد درجة احلرارة عن التالميذ سياج واق وخاصة يف املستويات الدن

  .درجة

وضع خمطط احلراسة حسب اهليكلة البنائية للمدرسة ويرعى املدير أثناء /  .ب 

إعداده توزيع املعلمني، على املناطق اخلطرية واحلساسة حفاظا على أمن وسالمة 

 .التالميذ

عدم ترك بقايا زجاج النوافذ بعد كسره بل ينبغي تعويضه وتركيبه /  .ج 

 .د تكسريهمباشرة بع

إصالح أرضية امللعب وتنقية ساحة املدرسة من احلواجز واألحجار اليت /  .د 

قد تكون سببا يف سقوط التالميذ، وإبعاد كل ما يعرقل حركات مرور التالميذ 

 .يف املمرات واألروقة

 :اجلواب الثاين 

  :تعريف عملية اجلرد  .1

صة والعامة التابعة للدولة اجلرد يعين التسجيل الوصفي والتقوميي جلميع األمالك اخلا

والوالية والبلدية واليت حتوزها خمتلف املنشآت واملؤسسات واهلياكل اليت تنتمي 

  .إليها أو اليت ختصص للمؤسسات واهليئات العمومية

 : أمهية اجلرد  .2
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يعترب اجلرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب واإلمهال وجتنب أية حماولة 

  . املمتلكات املنقولة للمؤسسة اليت هي ممتلكات الشعبتستهدف تبديد وتضييع

  :طرائق استعمال اجلرد  .3

بفتح سجل اجلرد يكون متطابق للنموذج الرمسي وتسجل فيه كل األشياء اليت 

 دج وال تستهلك مبجرد االستعمال األول، حسب 300.00يفوق مثن شرائها 

  .قطاع ويتواصل الترقيم بدون ان01ترتيب تسلسلي بدءا بالرقم 

كل شيء جمرود جيب أن يسجل على خط مستقل ويوصف وصفا خمتصرا ودقيقا 

وواضحا يوضع رقم اجلرد على الشيء ارود بكتابته بصورة واضحة وباستعمال 

مواد غري قابلة للمسح إضافة إىل ذلك تنجز بطاقة جرد احملل وتعلق يف احملل املعين، 

باحملل مع ذكر عددها وأرقام جردها تدون على هذه البطاقة األشياء املوجودة 

  .وحالتها

  :اإلسقاط وشروطه  .4

  .القيام بفحص ارودات يف اية كل سنة والتعرف على األشياء القابلة لإلسقاط

إعداد قائمة مفصلة لألشياء املقترحة لإلسقاط وضبط عددها وتعريفها بدقة 

  .التسيريوعرضها على جملس التوجيه والتسيري أو على جملس التربية و

إرسال القائمة إىل مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة جلنة اإلسقاط، يتوىل استدعاءها 

  :مدير التربية وتتشكل من 

  .مدير التربية أو ممثله -

  .رئيس املؤسسة -

  .مقتصد مؤسسة أخرى -

مدير التعمري والبناء واإلسكان بالوالية أو ممثله بعد معاينة األشياء املقترحة لإلسقاط 

طرف أعضاء اللجنة، حيرر حمضر اإلسقاط الذي مبوجبه ميكن القيام بإسقاط من 

هذه األشياء وذلك بتسجيل رقم وتاريخ حمضر اإلسقاط يف العمود السابع لسجل 

  .اجلرد املخصص للخروج

  


