النظام الداخلي للمدرسة
حفاظا من المدرسة و من األسرة التربوية علي أن تسير الدراسة في جو من االنضباط و الجدية ,و
حرصا منا علي أن تكون نتائج أبنائنا متميزة فإن كل ولي مدعو لإلطالع علي هذا القانون و السهر
علي تطبيقه.
 )1تنطلق الدروس ابتداء من الساعة "  " 8صباحا فالرجاء اجتناب التأخير :تحية العلم علي س
 7و  05دق صباحا.
 )2الغيابات المتكررة تنعكس سلبا علي نتائج التلميذ.
 )3ارتداء الزي المدرسي اجباري.
 )4يتمتع التالميذ بيومي راحة أسبوعية( :السبت و األحد).
 )0يمنع علي التالميذ اإلتيان باألموال و المصوغ و األمتعة الثمينة و الهاتف الجوال و ال تتحمل
المدرسة مسؤولية ضياعها.
 )6نظام المدرسة نصف إقامة من س 8إلي س .16
)7تغلق المدرسة أبوابها من س 12إلى س 14فالرجاء اجتناب االتصال باإلدارة في هذا التوقيت
حرصا من كل اإلطار اإلداري و التربوي علي االهتمام بأبنائنا التالميذ في حصة الفطور.
 )8خدمات توفرها المدرسة في حصة الغداء من س 12إلى س 14كاألتي:
*أكلة خفيفة «سندويتش» يجلبها التلميذ معه منذ الصباح تحفظ في مكان معد لذلك و توفر
المدرسة قاعة أكل :خدمة مجانية.
*تسخين أكلة :الرجاء جلبها في أوعية خاصة للتسخين منذ الصباح :تحفظ في مكان معد لذلك و
تقدم للتلميذ في طبق ساخنة 45 :د في الشهر.
*خدمات قاعة األكل بدون تسخين  25 :د في الشهر.
 )9الرجاء من األولياء عدم جلب األكالت الجاهزة إلى المدرسة أثناء أوقات العمل حرصا منا و
منكم علي احترام النظام الداخلي للمدرسة.
 )15توفر المدرسة خدمة الحراسة مجانا من س  7إلى س  8و من س 16إلى س  18فالرجاء
احترام هذا التوقيت و نحيطكم علما بأن آخر توقيت تغلق فيه المدرسة أبوابها س 18و 35دق.
 )11تضع إدارة المدرسة علي ذمة األولياء صندوق مراسالت توضع فيه اقتراحاتكم و إضافاتكم.

النظام الداخلي للمدرسة
 )12دفع مصاريف الدراسة يتم علي ثالثة أقساط خالل السنة الدراسية تدفع في بداية كل ثالثية
علي أن اليتجاوز اليوم الثاني منه فالرجاء من األولياء في حالة ما تجاوز المدة المحددة للدفع
االتصال باإلدارة و تحديد تاريخ الدفع.

شكرا لكم علي تفهمكم و علي ثقتكم التي وضعتموها في مؤسستنا التربوية .و السالم
المديرة

