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ـ مقدمة:
المحور األول  :النظام الداخلً للمؤسسات التعلٌمٌة
1ـ حموق المتعلمٌن وواجباتهم والعمل على ترسٌخها.
ـ حموق المتعلم.
ـ واجبات المتعلم.
ـ المسؤولٌات.
ـ المحظورات.
 2ـ مٌثاق الفصل الدراسً
المحور الثانً  :مهام واختصاصات مجالس المؤسسة
 خاتمة:
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تتطلب الحٌاة المدرسٌة باعتبارها حٌاة جماعٌة ممتسمة بٌن مجموعة
من المتدخلٌن ،النظام واالنضباط وفك لوانٌن جماعٌة تموم على ثمافة
الحموق والواجبات والمسؤولٌات ،فً إطار تعالدي واضح ٌتجسد على
مستوى المؤسسة التعلٌمٌة فً نظامها الداخلً ،وٌتجسد أٌضا فً
عاللات شفافة وواضحة ومتفك حولها بٌن المدرس والمتعلمٌن ،وكذلن
بٌن مختلف الفاعلٌن والشركاء والمنخرطٌن فً الحٌاة المدرسٌة عندما
ال ٌشملها النظام الداخلً للمؤسسة نظرا لخصوصٌتها.
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تعرٌف  :هو مجموعة من التدابٌر واإلجراءات المانونٌة ،التً تم صٌاغتها من
طرف الفاعلٌن اإلدارٌٌن والتربوٌٌن وشركاء المؤسسة ،و صودق علٌها من طرف
السلطات التربوٌة األخرى ،والتً تمكن من تنظٌم األدوار والمهام داخل المؤسسات
التعلٌمٌة.










تموم هذه التدابٌر واإلجراءات على المبادئ التالٌة :
اعتماد ثمافة التشارن واإلشران فً صٌاغته ونشره وتطبٌك ممتضٌاته.
تكرٌس المواطنة ومبادئ الدٌمولراطٌة فً ظل احترام الحك والمانون.
ترسٌخ ثمافة الحموق والواجبات وتحدٌد المسؤولٌات.
شمولٌته لمختلف المضاٌا التعلٌمٌة والتربوٌة.
انسجامه مع المبادئ العامة للتربٌة وحموق اإلنسان.
صٌاغة لانونٌة واضحة وبسٌطة لبنوده بحٌث ال تدع مجاال للتأوٌل الخاطا.
احترامه من طرف كل الفاعلٌن والشركاء والمنخرطٌن.
تضمٌنه الجوانب المرتبطة بالجانب التربوي والخلمً والصحً واإلداري.
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حقوق املتعلم:

 الحك فً التعلم واكتساب المٌم والمعارف والمهارات.
تمتٌعه بالحموق المصرح بها للطفل والمرأة واإلنسان بوجه عام كما
تنص علٌه المعاهدات واالتفالٌات والمواثٌك الدولٌة.
تمتٌعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا كان أو أنثى طبما لما ٌكفله
المانون.
إشراكه فً تدبٌر شؤون المؤسسة عبر ممثلٌه من المتعلمٌن.
جعل اإلمكانات والوسابل المادٌة المتوفرة فً المؤسسة فً خدمته.
فسح المجال النخراطه الفعال فً أنشطة المؤسسة.
حماٌته من كل أشكال المعاملة السٌبة والعنف.
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واجبات املتعلم:

 االجتهاد والتحصٌل الفردي والجماعً.
 إنجاز التموٌمات النهابٌة والمستمرة بانضباط وجدٌة ونزاهة.
 إحضار الكتب واألدوات واللوازم المدرسٌة.
 المساهمة الفعالة فً التنشٌط الفردي والجماعً للمؤسسة.
 العناٌة بالتجهٌزات والمعدات والمراجع والكتب .
 االبتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام العام للمؤسسة.

 االمتثال للضوابط اإلدارٌة والتربوٌة والمانونٌة المعمول بها.
 احترام التعلٌمات المتعلمة بورلة الغٌاب وبطالة التعرٌف المدرسٌة.
 أداء تحٌة العلم المغربً بالنشٌد الوطنً على األلل فً بداٌة كل أسبوع
وفً نهاٌته ترسٌخا للحس الوطنً.
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املــــــــسؤولــــــيات:

 حرص إدارة المؤسسة على اختالط الذكور واإلناث داخل المسم الواحد وعلى
التوزٌع العادل للمتعلمات والمتعلمٌن على األلسام بناء على معاٌٌر
بٌداغوجٌة واضحة.
 اختٌار ممثلٌن عن األلسام الذٌن ٌنتخبون منادٌب لتمثٌل المتعلمٌن فً
مجالس المؤسسة.
 تتبع األمهات واآلباء وألولٌاء ومراسلً المتعلمٌن الداخلٌٌن مواظبة
وانضباط أبنابهم ،وتحمل المسؤولٌة المترتبة عن غٌابهم وسوء سلوكهم،
وإشعار المؤسسة بكل تغٌٌر ٌطرا على عناوٌنهم ،واستدعابهم الستفسارهم
عن التغٌبات والتأخرات ودراسة الحاالت التأدٌبٌة عند االلتضاء.
ٌ تحمل اآلباء أو األولٌاء مسؤولٌة تعوٌض كل إتالف أو تخرٌب ٌتسبب فٌه
أبناؤهم.
 ال ٌمبل المتعلم المصاب باالضطرابات العصبٌة واألمراض المعدٌة إال بعد
اإلدالء بشهادة طبٌة تسمح له بمتابعة الدراسة.
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املــــــــحظورات:

ٌ منع التدخٌن وتناول المخدرات والخمور داخل مرافك المؤسسة وحول
محٌطها وكذا تروٌج المواد التً تشكل خطرا على الصحة.
ٌ منع استعمال الهاتف وكذا حمل األدوات الحادة من لبل المتعلمٌن داخل
حرم المؤسسة.
 ال ٌسمح ألي مدرس بحرمان أحد تالمذته من الدرس إال عند إحالته
على إدارة المؤسسة بسبب لٌامه بسلون ٌعرلل السٌر الطبٌعً للحصة.
ٌ منع إدخال الحٌوانات إلى فضاء المؤسسة ،أو استغالل هذا األخٌر
إللامة سكنٌات عشوابٌة ،أو إضافة مرافك أخرى دون إذن مكتوب من
األكادٌمٌة ،أو استغالل تجهٌزات وممتلكات ومرافك المؤسسة ألغراض
شخصٌة.
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ـ تعرٌف  :هو تعالد بٌن المتعلمٌن فٌما بٌنهم من جهة ،وبٌنهم وبٌن المدرس من جهة
أخرىٌ ،حدد العاللة التً تربط بٌنهم داخل الفصل الدراسً بغٌة تحسٌن جودة التعلم
وخلك مناخ سلٌم بٌن المتعالدٌن.
 وٌجب أن ٌتطرق إلى :
 الحموق داخل الفصل ( االحترام -المساواة -المشاركة فً أنشطة المسم.)...
 الواجبات داخل الفصل(االنضباط -أداء الواجب -عدم العنف بكل أشكاله)..
 توضٌح وضبط مختلف العملٌات التربوٌة الخاصة بالمادة الدراسٌة( التصرٌح
بالكفاٌات المراد تنمٌتها -توضٌح طرق التدرٌس-اعتماد الشفافٌة فً مختلف
اإلجراءات المصاحبة للتموٌم.)...
 ونظرا ألهمٌته ٌجب إخبار اإلدارة التربوٌة بفحواه والتً بدورها ٌمكن أن تشجع
على وضع مواثٌك بٌن مختلف المتدخلٌن فً الحٌاة المدرسٌة
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جملس التدبري:

ٌتولى مجلس التدبٌر المهام التالٌة:
 التراح النظام الداخلً للمؤسسة فً إطار احترام النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاريبها العمل وعرضه على مصادلة مجلس األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن المعنٌة؛
دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعلٌمٌة والمصادلة علٌها وإدراجهاضمن برنامج عمل المؤسسة الممترح من لبله؛
 دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛ـ االطالع على المرارات الصادرة عن المجالس األخرى ونتابج أعمالها واستغالل معطٌاتها
للرفع من مستوى التدبٌر التربوي واإلداري والمالً للمؤسسة؛
 دراسة التدابٌر المالبمة لضمان صٌانة المؤسسات والمحافظة على ممتلكاتها؛ إبداء الرأي بشأن مشارٌع اتفالٌات الشراكة التً تعتزم المؤسسة إبرامها؛ دراسة حاجٌات المؤسسة للسنة الدراسٌة الموالٌة؛المصادلة على التمرٌر السنوي العام المتعلك بنشاط وسٌر المؤسسة ،والذي ٌتعٌن أنٌتضمن لزوما المعطٌات المتعلمة بالتدبٌر اإلداري والمالً والمحاسبً للمؤسسة.
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اجمللس الرتبوي:

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالٌة:
 إعداد مشارٌع البرامج السنوٌة للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج األنشطة الداعمةوالموازٌة وتتبع تنفٌذها وتموٌمها؛
ـ تمدٌم التراحات بشأن البرامج والمناهج التعلٌمٌة وعرضها على مجلس األكادٌمٌة
الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن المعنٌة؛
 التنسٌك بٌن مختلف المواد الدراسٌة؛ إبداء الرأي بشأن توزٌع التالمٌذ على األلسام وكٌفٌات استعمال الحجرات واستعماالتالزمن؛
 برمجة االختبارات واالمتحانات التً ٌتم تنظٌمها على صعٌد المؤسسة والمساهمة فًتتبع مختلف عملٌات إنجازها؛
دراسة طلبات المساعدة االجتماعٌة والتراح التالمٌذ المترشحٌن لالستفادة منها وعرضهاعلى مجلس التدبٌر؛
 تنظٌم األنشطة والمبارٌات والمسابمات الثمافٌة والرٌاضٌة والفنٌة.11
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اجملالس التعليمية:

تناط بالمجالس التعلٌمٌة المهام التالٌة :
 دراسة وضعٌة تدرٌس المادة الدراسٌة وتحدٌد حاجٌاتها التربوٌة؛منالشة المشاكل والمعولات التً تعترض تطبٌك المناهج الدراسٌة وتمدٌم التراحاتلتجاوزها؛
 التنسٌك عمودٌا وأفمٌا بٌن مدرسً المادة الواحدة؛ وضع برمجة للعملٌات التموٌمٌة الخاصة بالمادة الدراسٌة؛اختٌار الكتب المدرسٌة المالبمة لتدرٌس المادة وعرضها على المجلس التربوي لصدالمصادلة؛
 تحدٌد الحاجٌات من التكوٌن لفابدة المدرسٌن العاملٌن بالمؤسسة المعنٌة؛التراح برنامج األنشطة التربوٌة الخاصة بكل مادة دراسٌة بتنسٌك مع المفتش التربوي؛ تتبع نتابج تحصٌل التالمٌذ فً المادة الدراسٌة؛ البحث فً أسالٌب تطوٌر وتجدٌد الممارسة التربوٌة الخاصة بكل مادة دراسٌة؛ التراح توزٌع الحصص الخاصة بكل مادة دراسٌة كأرضٌة إلعداد جداول الحصص؛ إنجاز تمارٌر دورٌة حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسٌة وعرضها علىللمادة.
المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي
1
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إن ضبط وتنظٌم الحٌاة المدرسٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة،
رهٌن بإعداد وصٌاغة لوانٌنها الداخلٌة ،والعمل على تفعٌلها
احترام ممتضٌاتها من لبل جمٌع المتدخلٌن ،والتفعٌل األمثل
لمجالسها الداخلٌة  ،وكل خلل فً تفعٌلهما ٌؤدي إلى خلل فً
ضبط وتنظٌم الحٌاة المدرسٌة.

13

1

المراجع
دليل الحياة المدرسية ،دجنبر  ،2008مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات
المشتركة بين األكاديميات.
جميل حمداوي :تدبير الحياة المدرسية ،طبعة .2015
المرسوم . 2 02 376

14

1

1

15

