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الموضوع :معلومات تنظيمية
إلى التالميذ و أولياء التالميذ
إلى األساتذة وغير
إ ّنه أساسي تذكير الجميع بالمعلومات ال ّتنظيمية داخل المؤسسة المدرسية.

الدخول و الخروج من المدرسة
على جميع التالميذ احترام أوقات الدخول و الخروج من المدرسة( ال قبل و ال بعد).
أبواب المدرسة تفتح 10دقائق قبل الدخول.
باإلمكان فتح األبواب قبل فقط في حالة نزول األمطار.
على جميع األساتذة الحضور 5دقائق قبل دخول التالميذ للمحافظة على سالمة التالميذ.
للخروج قبل الوقت يجب على التلميذ أن يكون مصطحبا بوليّ من األولياء.
التأخيرفي الوقت يجب أن يكون مكتوبا في الجدول.
الغيابات يجب أن تكون مرخصة ,بعد 5أيام يجب الحضور بشهادة طبية.
في الساحة و في أوقات الراحة ممنوع منعا باتا اللعب بالدراجات و التحدث مع من يوجد داخل المدرسة ( الكالم مع ناس خارج باب
المدرسة).
على كل تلميذ الحفاظ على أدواته الشخصية ألنّ المدرسة ال تتحم ّل أيّة مسؤولية.
صة الدراسية
مطالب التالميذ بالرجوع إلى المنزل قبل نهاية الح ّ
آكثرمن مرة الحظنا أنّ بعض التالميذ يطلبون الرجوع إلى البيت قبل نهاية الحصّة ,هذه الحالة تضع المدرسة في صعوبة لل ّتحصّل على
األسرة هاتفيّا .فالرجاء من األسرة التي تالحظ أنّ إبنها مريض أن ال تبعثه إلى المدرسة خاصّة في حالة األمراض المعديّة كالقمل مثال .في
هذه الحالة يجب إعالم المدرسة.
اإلضراب أو عدم أداء الدّروس لحالة أو ألخرى
حق أساسي للجميع ,لكنّ اإلضراب أيضا ً ّ
الدّراسة ّ
حق من حقوق العمّال حسب القانون. 146.12.690
في حالة اإلضراب األسرة تكون منبّهة5أيام قبل عبر الكتاب المدرسيّ .
أوقا ت استقبال األولياء
سيت ّم توزيع إعالنات على جميع التالميذ إلعالم األولياء بجميع أوقات اإلستقبال.
الحوادث في المدرسة أو في ال ّطريق إلى المدرسة

في حالة وقوع حادث ال ّتلميذ مؤمّن.
إذا وقع الحادث في المدرسة فعلى المدرسة إعالم األسرة .و في حالة وقوع الحادث في الطريق على العائلة إعالم المدرسة  .في هذه الحالة
المدرسة تعلم المؤسسة" "LIAN
الدراجات
الرقابة على ّ
الدراجات المحفوظة في الساحة على الجميع غلقها بالس ّكارة (القفل)ألنّ المدرسة ال تتحمّل هذه المسؤولية.
الجوال أو غيره
استعمال الهاتف
ّ
الهاتف الجوّ ال ال يمكن استعماله إال ّ في حالة الضرورة  .يجب أن يبقى مغلقا طيلة البقاء في المدرسة.

