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المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية  -البويرة

C.N.A.P.E.S.T.E- Bouira

بيان المكتب الوالئي

ليوم 2017 -05 -23

عشية إمتحان التعليم االبتدائي و فور خروجه من االجتماع مع السيد مدير التربية ،يؤكد المكتب
الوالئي ،دون أي مزايدة ،متابعته الجادة لكل االنشغاالت التي وصلته عن طريق ممثلينا في مختلف
و خلصنا إلى ما يلي:
المؤسسات التربوية لألطوار الثالثة .طرحناها بكل موضوعية

 الحراسة في االمتحانات الرسمية:تأكدنا من محتوى المنشورين السابق ذكرهما في رد مدير التربية الكتابي و المسلم ألعضاء المجلس الوالئي يوم
السبت  2017-05-13و المنظمين إلجراء االمتحانات الرسمية .إذ يذكر مدير التربية عدم إمكانية مراجعة نمط
الحراسة في هذه الدورة فإنه يلتزم ،مرة أخرى ،بعقد لقاء تقيمي لظروف إجراء االمتحانات الرسمية و تقويمي
إلصالح األوضاع وفقا لما يضمن توفير كل أجواء إنجاح إجراء االمتحانات .يعقد اللقاء بعد االمتحانات الرسمية
و قبل إمضاء محاضر الخروج ( .يطلب من جميع الفروع النقابية تزويدنا بمحاضر الجمعيات العامة التقييمية و التقويمية خالل
األسبوع األول بعد اإلمتحانات الرسمية و قبل ذهاب األساتذة للتصحيح حتى نحضر اللقاء كما ينبغي )

 تنقل األساتذة من و إلى مراكز اإلجراء:أعدت مديرية التربية مخططا سيصل إلى المؤسسات التربية خالل األيام المقبلة و الذي يشرح مواقيت و أماكن
نقل األساتذة الحراس من و إلى مراكز اإلجراء بواسطة الحافالت ،كما خصصت المديرية في  -بعض الحاالت
 -أماكن لركن السيارات.

 نتائج الفرز الخاصة بانتخاب اللجان المتساوية األعضاء:إن المكتب الوالئي يحيي جميع مستخدمي التدريس الذين لم يبخلوا علينا بأصواتهم النتخاب إطارات النقابة
لتمثيلهم في اللجان المتساوية األعضاء ( 5/5في الثانوي و  5/3في المتوسط) .يثمن االلتزام النقابي الذي تحلى به
غالبية المنخرطين .يندد بعملية التصويت التي شابها كثير من اللبس في عديد المآمن (الطورين اإلبتدائي و المتوسط)
و يحتفظ بحقه من خالل الطعن المقدم و الذي ننتظر نتائجه بعد تقديمنا لمختلف تقارير اإلشهاد.

 االنشغاالت الفردية و الجماعية:يلتزم المكتب الوالئي بضمان المتابعة الجادة لكل اإلنشغاالت و يذكر بضرورة تدوينها في الوثائق الرسمية التي تصل
إلى مقر النقابة عن طريق منسق الفرع أو ممثله ،تماشيا و توصيات المكتب الوطني .خالل فترة االمتحانات الرسمية،
يضمن المكتب الوالئي مداومة في مقر النقابة طيلة فترة االمتحانات فما على منسقي الفروع إال تبليغنا بكل ما يصلهم
من شكاوي منخرطينا ،لنتدخل في الوقت المناسب ضمانا لمرافقة األساتذة و تفاديا لتأزم الوضع.
في األخير ،ندعو جميع مستخدمي التدريس إلى االلتفاف حول نقابتهم،
ِـِ ،C.N.A.P.E.S.T.Eفهي ِنقابة ِالنضال ِفي ِظلِ
ال
احترام ِالقانون ِاألساسي ِو ِالنظام ِالداخليِ
للنقابةِ ،و ِالسعي ِلجعل ِالمدرسة ِقادرة ِعلى ِتجسيدِ
مبدأِالمواطنة ِفيِأرضِالواقعِ،تأكيداِلدورناِكشريكِ
اجتماعيِبقوةِقوانينِالجمهوريةِِ.

البويرة في  23ماي 2017

