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- و�ــقــتــضى األمــر  رقم 68-9 اHــؤرخ في 23 شـوال
عـــــام 1387 اHــــــوافق 23 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1968 واHــــــتـــــــعــــــلق

uدرسيةHبالبناءات ا

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

uتممHعدل واHا uاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اHــوافق  15 غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلق

uباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08- 04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23  يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةu ال سيـمـا اHادة 83

uمنه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11 -10 اHــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHـوافق  22  يــونـيــو ســنـة 2011 واHــتـعـلق

uبالبلدية

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 76-71 اHـــــؤرخ في 16
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1396 اHــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1976

uعدلHا uدرسة األساسيةHتضمن تنظيم وتسيير اHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14- 01 اHـؤرخ
في 3 ربــيـع األول عـام 1435 اHــوافق 5 يــنــايــر  ســنـة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اHـؤسسات واألماكن واHباني

uالعمومية أو إعادة تسميتها

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08- 315
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام  1429 اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHــنــتــمــY لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةu اHــعـدل
uتممHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-02 اHـؤرخ
في 18 مـحـرم عام  1431 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة 2010 الـذي

uتعلقة بإجبارية التعليم األساسيHيحدد األحكام ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 10 -03 اHؤرخ
في 18 مـحرم عام  1431 اHوافق 4  ينـاير سـنة 2010 الذي
يـحـدد شـروط الـدخـول إلى مـؤسـسـات الـتـربـيـة والـتـعلـيم

uواستعمالها وحمايتها

★

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 16-226 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة u2016 يــــــحــــــددu يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 

القانون األساسي النموذجي للمدرسة االبتدائية.القانون األساسي النموذجي للمدرسة االبتدائية.
ــــــــــــــــــــــــــ

 uإنّ الوزير األول
- بـنـاء على الـتـقـرير اHـشـتـرك بـY وزيرة الـتـربـية

uالوطنية ووزير الداخلية واجلماعات احمللية
- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

u(الفقرة 2) منه
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اHـادة اHـادة 7 : : طـــبــقــا ألحــكــام اHـادة 122 من الــقــانـون رقم
11 -10 اHــؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيـو

سـنة 2011 واHذكـور أعالهu تتـولى الـبلـدية إجنـاز اHدرسة
االبتدائية وصيانتها.

اHــــادة اHــــادة 8 : : تــــنـــشــــأ اHــــدرســـة االبــــتــــدائـــيــــة بـــقــــرار من
الـوزيـر اHكـلف بـالتـربـية الـوطـنيـةu وتلـغى وفق األشـكال

نفسها.

اHــادةاHــادة 9 : : تــــغـــطي كـل مـــدرســـة ابـــتـــدائــــيـــة مـــقـــاطـــعـــة
جـغرافـية لـتسـجـيل التالمـيذ الـتابـعY لـهاu بـهدف حتـقيق

توزيع متوازن على اHرافق اHدرسية.
يــحــدد الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــة مــجـال

اHقاطعة اجلغرافية.

اHـادةاHـادة 10 : : تـتــوفــر اHــدرســة االبــتــدائــيــةu زيـادة عــلى
اHــرافق الــبـيــداغـوجــيـة واإلداريــة والــصـحــيـة والــسـكــنـات

اإللزامية واحلجابةu على اخلصوصu على ما يأتي :
uقاعة اإلعالم اآللي -

uطالعةHقاعة ا -
uقاعة متعددة النشاطات -

uقاعة األساتذة -
uفضاء للتربية البدنية والرياضية -

- مطعم مدرسي.

اHـادةاHـادة 11 : : �ـكن أن تــزود اHـدرســة االبـتـدائــيـة �ـحل
إليــواء تالمــيـذ مــخــتــلف اجلــهـات الــبــعــيـدة و/أو اHــعــزولـة

يدعى "الداخلية االبتدائية ".
بـــــغضّ الـــــنــــظـــــر عـن أحــــكـــــام اHــــادة 4 أعالهu يـــــخــــضع
تــســـيــيـــر الـــداخــلـــيــة االبـــتــدائـــيــة إلـى صالحـــيــات مـــصــالح

الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

اHـادةاHـادة 12 : : يـجـب تـخـصـيص فــضـاءات مـهـيــأة لـفـائـدة
التالميذ اHعاقY حركيا عند إجناز اHدرسة االبتدائية. 

اHــــادة اHــــادة 13 : : تــــقــــدم اHــــدرســــة االبــــتــــدائــــيــــةu فـي إطـــار
الـتــعـلـيم األسـاسـيu تـعـلـيــمـا ابـتـدائــيـا إجـبـاريــا يـسـتـغـرق

خمس (5) سنوات.

اHادة اHادة 14 :  : �كن اHدرسة االبـتدائية استقبال تالميذ
الـتـربــيـة الــتـحـضــيـريـة فـي أقـسـام طــفـولــةu طـبـقــا ألحـكـام
اHــادة 40 من الــقــانــون رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 15 مــحــرم

عام 1429 اHوافق 23 يناير سنة 2008 واHذكور أعاله.

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 10- 04 اHؤرخ
في 18 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 4  يـنـايـر سـنة 2010 الـذي
يــحـــدد كــيـــفــيـــات إعــداد اخلـــريـــطــة اHـــدرســيـــة وتــنـــفــيـــذهــا

uومراقبتها

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 15- 171
اHـؤرخ في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 25 يــونــيــو ســنـة

uدرسيHتعلق بالنقل اH2015 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولىاHـادة األولى :: تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 83 من الـقـانون
رقم 08 -04 اHـــــؤرخ في15 مـــــحـــــرم عـــــام 1429 اHـــــوافق 23
ينـاير سـنة 2008 واHـذكور أعـالهu يهـدف هذا اHـرسوم إلى
تــحـــديـــد الـقـــانـــون األســاســي الــنـــمـــوذجـي لـلـــمـــدرســة

االبتدائية.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة اHــادة 2 : اHـــدرســة االبـــتــدائـــيــة مـــؤســـســة عـــمــومـــيــة
مــخـــتــصــة فـي الــتــربــيـــة والــتــعـــلــيمu تـــمــكّن الــتـالمــيــذ من
اكــتــســاب كـــفــاءات قــاعــديــة في اجملـــال الــفــكــري واألخالقي
واHـدني. وتشـكل الـوحدة الـوظيـفـية الـقـاعديـة للـمـنظـومة
الــتــربــويــة ولــلــتــعــلــيم اإللــزاميu  وتــنــدرج ضــمن األمالك

العمومية التابعة للبلدية.

اHـادةاHـادة 3 : : تـوضع اHــدرسـة االبـتـدائـيــة حتت الـوصـايـة
اHـشــتـركـة لــلـوزيـر اHــكـلف بـالــتـربـيــة الـوطـنــيـة والـوزيـر

اHكلف بالداخلية واجلماعات احمللية.

4 : : تــــســـاهـم الـــبــــلـــديــــة في الـــتــــكـــفـل بـــالــــطـــلب اHــادة اHــادة 
االجــتـمــاعي لـلــتـربــيـة الــوطــنـيــة في إطـار االخــتـصــاصـات
اخملـولـة لـهـا قـانونـاu ال سـيـمـا الـقـانون رقم 11 - 10 اHـؤرخ
في 20 رجب عـــــام 1432 اHـــــوافق 22 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011

واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 5 :  : �نع اسـتعـمال هـيـاكل وجتهـيزات اHـدرسة
االبتدائية ألغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اإلجناز واإلنشاء واHهاماإلجناز واإلنشاء واHهام

اHـــــادةاHـــــادة 6 :  : يــــــخـــــضـع إجنــــــاز اHـــــدرســــــة االبــــــتـــــدائــــــيـــــة
Hـتطلبات اخلـريطة اHدرسيـةu ويتم وفق ¨طيـة للبناءات
اHـــدرســيـــة حتـــدد بــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــتــربـــيــة

الوطنية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
الوصاية اHشتركة على اHدرسة االبتدائيةالوصاية اHشتركة على اHدرسة االبتدائية

القسم األولالقسم األول
في مجال التربية الوطنيةفي مجال التربية الوطنية

19 : في إطــــــــار األحـــــــكـــــــام الــــــــتـــــــشـــــــريــــــــعـــــــيـــــــة اHــــــادة اHــــــادة 
والـــتـــنـــظــيـــمـــيـــة اHـــعــمـــول بـــهـــاu تــتـــولى وزارة الـــتـــربـــيــة
الـوطــنـيـة  في مـجــال الـتـسـيــيـر الـبـيـداغــوجي والـتـربـوي
واإلداري للمدرسة االبتدائيةu على اخلصوصu ما يأتي :

- حتــــديــــد الــــبــــرامج واHــــواقــــيت لــــكـل اHــــســــتــــويـــات
uالتعليمية

uحتديد كيفيات منح الشهادات -
- ضـــــمــــان الـــــتــــوزيـع اHــــتـــــوازن لــــلـــــمــــوارد اHـــــالــــيــــة

uوالبشرية على مناطق الوطن كلها
- تــعــيــY مـوظــفــي الــتــعــلــيم والــتـأطــيــر اHــنــصـوص
عـليـهم في اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08- 315 اHؤرخ في 11
شـــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة u2008 اHـــعــدل

uذكور أعالهHتمم واHوا
- الــتــكــفـل بـنــفــقــات الــتــســيــيــر اHــرتــبــطــة بــتــوفــيـر

الوسائل والدعائم البيداغوجية. 

القسم الثانيالقسم الثاني
في مجال اجلماعات احمللية (البلدية)في مجال اجلماعات احمللية (البلدية)

20 : : في إطــــــــار األحـــــــكـــــــام الــــــــتـــــــشـــــــريــــــــعـــــــيـــــــة اHــــــادة اHــــــادة 
والـتـنـظـيـمــيـة الـمـعـمـول بـهـاu تـتـولى الـبـلـديـةu فـي
uـدرسة االبتـدائية عـلى اخلصوصHمـجـال إجناز وجتهـيز ا

ما يأتي :
- إجنـاز اHدارس االبتـدائية وكل الـهياكل األسـاسية
اHـــرافــقــة الـــضــروريـــة وفق ¨ــطـــيــة الـــبــنــاءات اHـــدرســيــة

uادة 6 أعالهHذكورة في اHا
- تـــزويــــد اHـــدارس االبـــتــــدائـــيــــة بـــاألثــــاث اHـــدرسي
واألدواتu وكــــذا الــــتــــجــــهــــيــــزات والــــوســـائـل الــــضــــروريـــة
لـــضـــمـــان الــــســـيـــر احلـــسـن لـــلـــمـــرافقu ال ســــيـــمـــا األشـــغـــال

uالصغرى للصيانة واإلصالحات العادية
 uرافقةHضمان صيانة الهياكل األساسية ا -

- ضمان نظافة اHدارس االبتدائية وحراستها.

اHـادة اHـادة 21 : : تـســهــر الــبــلــديـةu طــبــقــا لــصالحــيــاتـهــا في
مـجال تـسييـر اHدارس االبـتدائـية واخلـدمات االجـتمـاعية

اHدرسية على اخلصوصu على ضمان ما يأتي :
- الــتــكــفل بــالـنــفــقــات اHــرتــبــطــة بــتــمـويـن اHـدارس

uاالبتدائية

اHـادةاHـادة 15 : : تــسـتــقــبل اHــدرســة االبـتــدائــيــةu في إطـار
مهامـهاu األطفـال ذوي االحتـياجات اخلـاصة طـبقا لـلشروط

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
تـــــوضح أحـــــكــــام هـــــذه اHـــــادةu عــــنـــــد احلـــــاجــــةu بـــــقــــرار
مشتـرك بY الوزيـر اHكلف بـالتـربية الـوطنيـة والوزير

اHكلف بالتضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

اHـادة اHـادة 16 :  : يـسـتــفـيـد تالمـيـذ اHــدرسـة االبـتـدائـيـة من
فـــحـــوص طـــبـــيـــة فـي إطـــار الـــوقـــايـــة وحـــفـظ الـــصـــحـــة في

الوسط اHدرسي.
حتــدد كــيــفـــيــات تــنــظــيـم الــفــحــوص الـــطــبــيــة بــقــرار
مشتـرك بY الوزيـر اHكلف بـالتـربية الـوطنيـة والوزير

اHكلف بالصحة والسكان وإصالح اHستشفيات. 

17 : : في إطـــــار أحـــــكـــــام اHــــواد 27 و44 و45 من اHــــادة اHــــادة 
الـــــقـــــانـــــون رقم 08- 04 اHـــــؤرخ في 15 مـــــحـــــرم عـــــام 1429
اHــــوافق 23 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهu تـــتــــولى

اHدرسة االبتدائية على اخلصوصu ما يأتي :
- منح التالميذ تعـليما يساعد عـلى تنمية كفاءاتهم
الـــقـــاعـــديـــة في مـــيـــادين الـــتــــعـــبـــيـــر الـــشـــفـــهي والـــكـــتـــابي
والـــقـــراءة والــريـــاضـــيـــات والـــلــغـــة األجـــنـــبـــيــة والـــتـــربـــيــة

uدنيةHالعلمية واخللقية واإلسالمية وا
- جتــســيــد مـبــدأ اHــواطــنــة بــضــمــان تــربــيــة مالئــمـة
لــلــتـالمــيــذ تــقــوم عــلى احــتـــرام الــقــيم الــروحــيــة واHــدنــيــة
واألخالقــــيـــة واالجــــتـــمـــاعــــيــــة والــــثـــقـــافــــيـــــة لــــلـــمـــجــــتـــمــع
اجلزائــريu وكـذا احتـــرام حقـــوق اإلنسان عـبر تـلقـينهــم
مــبــــادª اHــســـاواة والــســلـم والــتــســامح وحــثــهم عــلى نــبـذ

uالعنف والتحلي بروح الد�قراطية
- تـنـشـئـة الـتـالمـيـذ عـلى احـتـرام قـواعـد الـعـيش في
اجملتمع كـحمايـة البيـئة واقتـصاد اHوارد واحملـافظة عـليها

uونبذ التبذير
- تـربــيــة الـتـالمـيــذ عـلـى حب الـعــمل وتــقــديـر اجلــهـد

uبادرةHوا
- مـنح الــتالمـيـذ تـربـيــة تـسـاعـد عـلـى مـعـرفـة قـواعـد
الـــوقــــايـــة الــــصـــحــــيـــة والــــبـــيــــئـــيــــة والـــتــــربـــيــــة الـــبــــدنـــيـــة

uوالرياضية
- تـلـقـY الــتالمـيـذ اســتـعـمــال تـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال.

18 : : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم اHــادة اHــادة 
االبتـدائي بـامـتحـان نـهـائي يخـول احلق في احلـصـول على

شهادة.
يــحـدد الــوزيــر اHــكــلف بــالـتــربــيــة الــوطـنــيــة بــقـرار

كيفيات تنظيم االمتحان النهائي وطبيعة اختباراته.
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25 : : زيــادة عـــلى اHــهــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة اHـادة اHـادة 
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 315-08
اHـؤرخ في 11 شـوال عـام 1429 اHـوافق  11 أكــتـوبــر ســنـة
u2008 اHـــــعــــدل واHــــتــــمـم واHــــذكــــور أعالهu يـــــكــــلـف مــــديـــــر

اHدرسـة االبتدائيـة �ا يأتي :
- مــتــابـعــة تـنــفـيــذ "مـشــروع اHــؤسـســة" الـذي يــشـكل
بـــرنـــامج عـــمـل اHـــدرســة والـــذي يـــعـــد فـي بــدايـــة كـل ســـنــة

uأدائها Yدراسية لتحس
- اتـخـاذ كل الـتــرتـيـبـات الـتي تـضـمن حـفظ الـنـظـام
داخــل الــــــــمـــــــــدرســــــــة والـــــــســــــــهـــــــر عـــــــلـى أمـن األشـــــــخـــــــاص

uمتلكاتHوا
- ضمـــان توفـيــر الـوسائــل الـضروريـــة والتدخــل
الـفــوريu عـنـد احلاجـــةu بـالتـنسـيــق مع اHـصـلحـة اHـعنـية
فـي الــبـــلــديــة لــضــمـــان الــســيــر الــحـــسـن  لـلــمــدرســة

uاالبتدائية
- تبـلـيغ قـوائم الـتالمـيـذ اHـتـمـدرسـY  إلى الـبـلـدية

 uعند كل دخول مدرسي
- مــتـــابـــعـــة وتــيـــرة تـــنـــفـــيــذ الـــبـــرامج الـــتـــعــلـــيـــمـــيــة

 uبالتنسيق مع األساتذة
- الــتــنـســيق مع جــمــعـيــة أولــيـاء الــتالمــيــذ لـتــرقــيـة

uدرسيةHاحلياة ا
- الــــــســـــهــــــر عـــــلـى جـــــمـع وحـــــفـظ الـــــوثــــــائـق اخلـــــاصـــــة

باHؤسسة.

اHادة اHادة 26 :  : �ارس مـدير اHـدرسة االبـتـدائيـة سلـطته
عـــلى جــمـــيع اHـــوظــفـــY واألعــوان الـــعــامـــلــY في اHـــدرســة

االبتدائية.

القسم الثانيالقسم الثاني
مجلس األساتذةمجلس األساتذة

اHــادة اHــادة 27 : : مـــجــلـس األســاتـــذة جــهــاز يـــعــنـى بــدراســة
الـــــمـــــســــائل الــــبــــيـــداغــــوجــــيــــة والـــتــــربــــويــــة في اHــــدرســـة

االبتدائية.

اHــادة اHــادة 28 : : يـــتـــشـــكل مــجـــلس األســـاتـــذة من األعـــضــاء
اآلتي ذكرهم : 

uرئيسا uدرسة االبتدائيةHمدير ا -
uإن وجـــد uـــدرســــة االبـــتـــدائــــيـــةHمـــســــاعـــد مــــديـــر ا - 

uعضوا
 - موظفو التعليم باHدرسة االبتدائيةu أعضاء.

- تـــعــــيـــY أعــــوان اخلـــدمــــات اHـــكــــلـــفــــY بـــالــــنـــظــــافـــة
 uدرسيةHطاعم اHواحلراسة وصيانة احملالت وتسيير ا

- تــســـيــيــر اHـــطــاعـم اHــدرســـيــة بــاHـــســاهـــمــة اHـــالــيــة
 uللدولة

- السـهر علـى توفيـر وسائـل النقـل اHدرسي لـفائدة
uالتالميذ

- ضـــبط االحـــتـــيـــاجـــات اHــتـــعـــلـــقـــة بـــإجنـــاز وتــمـــوقع
اHــدارس االبـتـدائــيـة وأقـسـام الــتـوسـعــة الـضـروريـة داخل
اHــدارس االبــتـــدائــيــة احملــدثــة وفـــقــا Hــتــطــلـــبــات اخلــريــطــة

uدرسيةHا
- تــــرقــــيــــة الــــنــــشــــاطــــات الــــتــــربــــويــــة والــــريــــاضــــيـــة
والـثـقافـية اHـكمـلـة لفـائدة تالمـيـذ اHدارس االبـتدائـية في

uتاحة و�ساهمة األولياءHوارد اHحدود ا
- األمن في مـــحــيط اHـــدرســة االبــتـــدائــيــة وتـــســهــيل

إجراءات مرور التالميذ في الطريق العمومي.

القسم الثالثالقسم الثالث
في مجال القطاعات األخرىفي مجال القطاعات األخرى

اHـادةاHـادة 22 :  : في إطـار الـتـضــامن الـوطـني الـهـادف إلى
احلد من الـفوارق االجتـماعـية واالقـتصـادية وتـوفيــــــــــر
ظـروف الـتـمدرس ومـواصـلـة الدراسـةu تـساهـم القـطـاعات
اHعـنيـة في الـدولة في دعم الـتالميـذ اHـعوزين بـتمـكيـنهم
من  االســــتـــفـــادة عــــلى اخلـــصـــوص مـن مـــنـــحــــة الـــتـــمـــدرس
والـكـتب واألدوات اHـدرســيـة والـتـغـذيـة والــنـقل والـصـحـة

اHدرسية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

تنظيم اHدرسة االبتدائية وسيرهاتنظيم اHدرسة االبتدائية وسيرها

اHادة اHادة 23 : يدير اHدرسـة االبتدائيـة مديرu و�كن أن
يـساعده مساعـد مدير اHدرسة االبـتدائيةu طبـقا للشروط
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 315-08
اHــؤرخ في 11شـــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة

u2008 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله. 

تـزود اHدرسـة االبـتدائـيـة �جـلس بيـداغـوجي يدعى
"مجلس األساتذة" .

القسم األولالقسم األول
مدير اHدرسة االبتدائيةمدير اHدرسة االبتدائية

Yـدرسـة االبــتـدائــيـة من بـHمـديــر ا Yـادة 24 :  : يــعـHـادةاHا
مـوظفي سلك التـعليم من قبل الـسلطة اخملــولة صالحيات
الـتـعـيY وفــق الشــروط احملــــددة في اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 08 -315 اHـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق11

أكتوبر سنة u2008 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.
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Yــــثــــلـــ� uYابــــتــــدائــــيـــتــــ Yمــــــديـــــرا (2) مــــدرســـتــــ -
لـنظـرائـهـماu بـالـنـسبـة لـلـبلـديـات الـتي تـتواجـد بـإقـليـمـها

uخمس (5) مدارس أو أقل
Yــــثــــلـــ� uثـالثـــة (3) مــــديـــري مــــدارس ابــــتــــدائـــيــــة -
لنـظرائهمu بالنـسبة للبلـديات التي يتواجد بـإقليمها من

uست (6) إلى اثنتي عشرة (12) مدرسة
Yــــثـــلـــ� uأربـــعـــة (4) مـــديــــري مـــدارس ابـــتــــدائـــيـــة-
لنـظرائهمu بالنـسبة للبلـديات التي يتواجد بـإقليمها من

 uثالث عشرة (13) إلى ست عشرة (16) مدرسة
Yــثـــلــ� uخـــمـــســة (5) مـــديــري مـــدارس ابـــتــدائـــيـــة -
لنـظرائهمu بالنـسبة للبلـديات التي يتواجد بـإقليمها من

 uسبع عشرة (17) إلى عشرين (20) مدرسة
Yــــثــــلـــ� uســــتــــة (6) مــــديـــري مــــدارس ابــــتــــدائـــيــــة -
لنـظرائهمu بالنـسبة للبلـديات التي يتواجد بـإقليمها من

 uإحدى وعشرين(21) إلى أربع وعشرين (24) مدرسة
Yـــثـــلــ� uســـبـــعـــة (7) مـــديـــري مـــدارس ابـــتـــدائـــيـــة -
لـنـظـرائـهـمu بـالـنـسـبـة لـلـبـلـديـات الــتي يـتـواجـد بـإقـلـيـمـهـا

خمس وعشرون (25) مدرسة فما فوق.
يــقـتـرح مـديـر الـتـربـيــة مـديـري اHـدارس االبـتـدائـيـة

اHمثلY لنظرائهم في مجلس التنسيق والتشاور.

بعنوان احلركة اجلمعوية :بعنوان احلركة اجلمعوية :
- �ـثل واحد (1) عن كل فـيدرالـية وطنـية جلمـعيات

أولياء التالميذ اHعتمدةu الناشطة في إقليم البلدية. 

uادة 31 : : يتـولى مجــلـس الـتـنـسـيـق والـتـشـاورHادة اHا
ما يأتي :

 uدرسيHساهمة في حتضير الدخول اHا -
- تـقـد» االقـتـراحـات اHـتـعـلـقـة بـاالحـتـيـاجـات اHـالـيـة
واHـاديـة الـضــروريـة لـسـيـر اHـدارس االبـتـدائـيـة في إطـار

uحتضير ميزانية البلدية
- أخـذ التدابـير الالزمة لتـحسY ظـروف التمدرس

uدارس االبتدائيةHبا
- الــســهــر عـلـى الـوقــايــة وحــفظ الــصــحـة فـي الـوسط

uدرسيHا
- اإلشــــراف عــــلـى تــــنــــظـــــيم  عــــمـــــلــــيــــات الــــتـــــضــــامن

uدرسيHا
- تــقــد» االقــتــراحــات اHــرتــبــطــة بــتــســيــيــر اHــطــاعم

uالوجبة الغذائية Yدرسية وحتسHا

�ــــكـن مــــديــــر اHــــدرســــة االبــــتـــــدائــــيــــة دعــــوة مــــفــــتش
اHـقـاطــعـة و/أو رئـيس جـمـعــيـة أولـيـاء الـتـالمـيـذ أو �ـثـله

للمشاركة في أشغال مجلس األساتذة.

اHـــــادة اHـــــادة 29 : : يــــــتـــــولـى مـــــجــــــلس األســــــاتـــــذةu فـي إطـــــار
uعـلـى الــخـصـوص uالـتــنـسـيـق والـتـكـويــن والـتـقــيـيـم

ما يأتي : 
- دراســــة اHــــســــائل اHــــتــــعـــلــــقــــة بــــتـــنــــفــــيــــذ الـــبــــرامج

uالتعليمية
uتقييم نتائج التالميذ -

- بــرمــجــة األنــشــطــة الــتــربــويــة اHــكــمــلــة لــلــمــدرســة
uوتنفيذها

- دراســـة مــشـــروع اHـــؤســســـة الـــذي يــشـــكل بـــرنــامج
 uصادقة عليه وتقييمهHوا uعملها

- اHــشــاركــة في إعــداد الــنـــظــام الــداخــلي لــلــمــدرســة
االبــتــدائــيــة الــذي يــجب أن يــكــون مــطــابــقــا لــلــتــوجــيــهــات
uكـلف بالـتربـية الـوطنـية في هـذا اجملالHالعـامة لـلوزيـر ا

uوعرضه على مدير التربية بالوالية العتماده
- اقـــتـــراح الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــربـــويـــة لـــتـــرقـــيـــة احلـــيـــاة

اHدرسية لتحسY اHردود اHدرسي.
يــحـدد الــوزيــر اHــكــلف بــالـتــربــيــة الــوطـنــيــة بــقـرار

كيفيات سير مجلس األساتذة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
مجلس التنسيق والتشاورمجلس التنسيق والتشاور

اHـادة اHـادة 30 : :  يـنـشـأ عـلى مـسـتـوى كل بـلـديـة بـقرار من
رئــــيس اجملـــلس الــــشـــعـــبي الــــبـــلـــديu مـــجــــلس لـــلـــتــــنـــســـيق

والتشاورu يتكون من األعضاء اآلتي ذكرهم :
بعنوان البلدية :بعنوان البلدية :

uرئيسا uرئيس اجمللس الشعبي البلدي أو �ثله -
uـالــيـة في الـبـلـديـةHـيـزانـيـة واHـكـلف بـتـسـيــيـر اHا -

uعضوا
- اHـــكـــلف بـــتـــنـــظـــيـم اHـــصـــالح الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــبـــلـــديــة

uعضوا uوسيرها
- اHـكــلف بـشـؤون الـتـربـيـة والـتــعـلـيم عـلى مـسـتـوى

البلديةu عضوا.
بعنوان مصالح التربية بالوالية :بعنوان مصالح التربية بالوالية :

- مـفــتش مــقــاطـعــة يــقـتــرحه مــديــر الـتــربــيــةu نـائب
 uرئيس
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39 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافـق
25 غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

- إعــــداد بــــرنـــــامج إحــــيــــاء اHـــــنــــاســــبــــات الـــــوطــــنــــيــــة
uوالدينية والدولية والتظاهرات الثقافية

- تــأسـيس بـنـك مـعـطــيـات حـول الــتـربــيـة الـوطــنـيـة
على مستوى البلدية.

اHادة اHادة 32 : : يجـتمع مـجلس التـنسـيق والتشـاور �قر
الــبـلــديـة اHــعـنــيـة وجــوبـا في دورة عــاديـة ثالث (3) مـرات
فـي الــســـنــةu تــخـــصص واحــدة مـــنــهـــا لــتــحـــضــيـــر الــدخــول
اHـدرسي. و�ـكـن اجملـلس أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديـة

بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.   
�ــكن رئــيـس اجملــلس دعــوة أي شــخص مــؤهل حــسب

اHسائل اHدرجة في جدول األعمال.

اHــــادة اHــــادة 33 : : حتــــرر مـــــحــــاضـــــر اجــــتـــــمــــاعـــــات مــــجـــــلس
الـــتــنــســـيق والــتـــشــاورu وتـــدوّن في ســجل خـــاص يــؤشــره
ويـوقـعه الــرئـيسu وتـرسل نــسخ من مـحـاضــر اجـتـمـاعـات

اجمللس إلى الوالي ومدير التربية بالوالية.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـادة اHـادة 34 :  :  تخـصص الـبـلـدية من مـيـزانـيتـهـا اHوارد
اHالية الضرورية للتكفل باHهام اHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 35 : في حـالـة عدم كـفـايـة اHداخـيل الـضـرورية
لـتـغــطـيــة  الـنـفــقـات اHــرتـبـطــة بـإجنــاز وتـسـيــيـر اHـدارس
االبـــــتــــدائـــــيــــة u تـــــتــــلـــــقى الـــــبــــلـــــديــــة مـن الــــدولـــــة إعــــانــــات
ومــخــصـــصــات الــتـــســيـــيــر والــتـــجــهـــيــز الــتـي تــســمـح لــهــا
بالـتـكفل  بـهـذه اHهـام طـبقـا ألحـكام اHـادتY  172 و199 من
الـــــــقــــــــانــــــــون رقم 11 -10 اHــــــــؤرخ في 20 رجـب عـــــــام 1432

اHوافق 22 يونيو سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة 36 : : تـســجل االعـتــمـادات اخملـصــصـة لــلـتـســيـيـر
والــتــمــوين وتــســديــد أجــور األعــوان اHــكــلــفــY بــالــنــظــافـة
والــصــيــانــة  واحلــراســة واإلطــعــام اHــدرسي في مــيــزانــيــة

البلديةu وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة  37 : : تـــســجـل في مـــيــزانـــيــة الـــوزارة اHـــكــلـــفــة
بـــالـــتـــربـــيــة الـــوطـــنـــيـــة االعـــتــمـــادات اخملـــصـــصـــة لـــلـــتــكـــفل

بالنفقات اHذكورة في اHادة 19 أعاله.  

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادةاHـادة 38 : : تــلــغى أحــكــام اHــرسـوم رقم 76-71 اHـؤرخ
في 16 ربـــيع الـــثـــاني عــام  1396 اHــوافـق 16 أبـــريل ســـنــة
uــدرســة األســاســيــةHــتــضــمن تــنــظــيم وتــســيــيــر اH1976 وا

اHعدل.


