ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻀﺎء ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
و اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺬات و ﻣﻦ ﺗﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻤﻴﺔ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ)ة( داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء
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ﻣﻦ واﺟﺒ ـﻲ

 أن أﻟﺗﺣق ﺑﺣﺟرة اﻟدرس ﺧﻣس دﻗﺎﺋق ﻗﺑل ﺑداﻳﺔ أن أدﺧل اﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ أﺑواﺑﮫﺎاﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻋﻧد ﺳﻣﺎع رﻧﺔ اﻟﺟرس دون ﺗﻣﺎطل
ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ إﻻ اﻟرﺑﻊ
 أن أﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣﻳﺔ اﻟﻌﻠم اﻟوطﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎ دﻋﻳت إﻟﻳﻪو زواﻻ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ إﻻ اﻟرﺑﻊ
 أن أدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم و ﺑﻌد إذن ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ أن أﻟﺞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟدرس أن أﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﻘﻌدي اﻟﺧﺎص و ﻻ أﻏﻳره إﻻ ﺑﺈذن ﻣناﻷﺳﺗﺎذ
 أن أﺣﺿر وﻟﻲ أﻣري ﻋﻧد اﻟﻐﻳﺎب أو ﻣﺗﻰ طﻠب ﻣﻧﻲ أن أﺗﻐﻳب ﺑﻣﺑرر ﻣﻘﺑول أن أدﻟﻲ ﺑﺷﮫﺎدة طﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻳﺎب ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض أن أﺟد ﻣﻛﺗب اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺎﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺧر  -أن ﻻ أﺗﺄﺧر أﻛﺛر ﻣن  10دﻗﺎﺋق ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟدرس
)اﻟﺣﺻﺔ اﻷوﻟﻰ( ﻣﻊ إﺣﺿﺎر ورﻗﺔ اﻟﺗﺄﺧر
أو اﻟﻐﻳﺎب ﻣﺗﻰ ﻛﻧت ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻟﮫﺎ
 أن أﻧﻘل دروﺳﻲ ﻣن ﻋﻧد أﺣد زﻣﻼﺋﻲ ﻗﺑل ﺣﺿوري ﻓﻲاﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣواﻟﻳﺔ.
 أن أﺣﺗرم اﻟﺟﻣﻳﻊ :أﺳﺎﺗذة ،إدارﻳﻳن ،ﺣراس ،ﺗﻼﻣﻳذ ﺑﻌﻳدا أن أﺣﺗرم ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻳﻊﻋن ﻛل ﻋﻧف ﻟﻐوي أو ﺟﺳدي
 أن أﻋﺎﻣل ﺑدون ﺗﻣﻳﻳز ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳن أو أن أﺣﺿر ﺑﻠﺑﺎس ﻧظﻳف وﻻﺋق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺑﻣظﮫراﻟﺟﻧس أو اﻟﻧﺳب أو اﻟﺟﮫﺔ ...
ﻣﻘﺑول
 أن ﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺗﻲ ﻣن أي اﻋﺗداء أﺛﻧﺎء أن أﺳرح ﺷﻌري ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻳﺔ دون اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوادﺗواﺟدي داﺧل اﻓﺻل و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺟﻣﻳﻠﻳﺔ أو أﺻﺑﺎغ أو إطﺎﻟﺔ أظﺎﻓر
 أن أﻋﺑر ﻋن رأﻳﻲ ﺑﻛل ﺣرﻳﺔ دون أﻻ أﺣﻣل ﻣﻌﻲ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻧﻔﻳﺳﺔاﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون و ﻻ اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﻲ ﺣرﻳﺎت
 أن أﻗﻔل اﻟﮫﺎﺗف ﻗﺑل دﺧول اﻟﻘﺳم إذا اﺿطررت إﻟﻰاﻵﺧرﻳن
ﺣﻣﻠﻪ
 أن أﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ أرﺗﺎح ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﮫﺎ  -أن أﺣﺿر ﺟﻣﻳﻊ اﻷدوات اﻟﻣدرﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺻص أن أﻏﻳر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﻓﺷل ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎھم  -أن أﺗﻘﺑل رأي أﻏﻠﺑﻳﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دون ﻓرض رأﻳﻲﻋﻠﻳﮫم
ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ أﻓرادھﺎ طﺑﻌﺎ ﺑﻌد أﺧذ اﻹذن
 أن أﻟﺗزم اﻟﺻﻣت و اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟدرس ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌداﻧطﻼق اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ
 أن أرﻓﻊ ﻳدي ﻷﺧذ اﻟﻛﻠﻣﺔ و أﻧﺻت ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻛﻠﻣﺔ أن أراﺟﻊ دروﺳﻲ و أﻧﺟز واﺟﺑﺎﺗﻲ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻗﺑل ﻣﺟﻳﺋﻲﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﻣواﻟﻳﺔ
 أن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﮫﻳزات اﻟﻔﺻل )ﻋدم ﻛﺳر اﻟزﺟﺎج أو أن أدرس ﻓﻲ ﻗﺳم ﻧظﻳف و ﻣﺟﮫزإﺗﻼف اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت (...
 أن أﺣرص ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻔﺻل و اﻟﺳﺎﺣﺔ و اﻟﻣراﺣﻳض أن أﻋوض ﻛل ﺗﺟﮫﻳز ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ إﺗﻼﻓﻪ أن أﺗﻘﺑل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ أن ﻻ أﻋﺎﻗب ﺑدون ﺳﺑبﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻘﺳم
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