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المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية  -البويرة

C.N.A.P.E.S.T.E- Bouira
نداء المكتب الوالئي لـ ـ ـ ـ 2017-09-09
-

تنفيذا لقرارات المجلس الوالئي في عديد الدورات،
عمال بتوصيات المكتب الوطني،
التزاما بالقانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة،
حتى نتمكن من المتابعة الجيدة و الجادة لمختلف انشغاالت مستخدمي التدريس للقطاع ثالثي
األطوار للتربية،
و بعد عودة أعضاء مكاتب الفروع النقابية للعمل بمختلف المؤسسات التربوية ،

يدعو المكتب الوالئي :
 جميع منسقي الفروع أو ممثليها إلى اإلسراع في عقد جمعيات عامة تقيمية للدخول المدرسي و تدويناالنشغاالت في محضر رسمي( ،يتحمل مكتب الفرع المسؤولية كاملة في إعالم المنخرطين على مستوى المؤسسة و تقديم
الحالة التنظيمية المحينة للمؤسسة بعد التغيرات الناتجة عن الحركة النقلية أوالخروج للتقاعد يوم الثالثاء  12سبتمبر في المجلس
التنظيمي لنتمكن من تحديد تاريخ مناسب النعقاد المجلس الوالئي)

 جميع إطارات النقابة  -الغيورين على النضال من أجل أن تكون المدرسة قادرة على تكوين مواطن فعّال إلى التجنّد و التجنيد لتوفير األجواء المالئمة و الالزمة لتنظيم المؤتمر الثالث للنقابة، جميع المنخرطين إلى تقديم انشغاالتهم إلى منسق الفرع أو ممثله في وثيقة االتصال الرسمية، جميع مستخدمي التدريس إلى االنخراط في النقابة حتى تكون متابعتنا لالنشغاالت قانونية.مالحظات هامة:
 نرجو من الجميع العمل بهذه اإلجراءات التنظيمية و نحيطهم علما أن مقر النقابة يبقى مفتوحا يوميا لالستقبال. إلى غاية انعقاد المجلس الوالئي االنتخابي المجدد للمكتب الوالئي ،يكون التواصل مع مستخدمي التدريس عموما و المنخرطين خصوصاو إطارات النقابة بشكل أخص عن طريق التنقل إلى مقر النقابة و هي الوسيلة المفضلة أو اتصال منسق الفرع أو ممثله ،هاتفيا ،بعضو
المكتب الوالئي المكلف.
 بدء من نشر هذا النداء ،نرجو تفهم الجميع تجميد تواصل المنسق الوالئي باسم المكتب الوالئي عن طريق الـ ( Facebookو ليس بصفتهناطقا رسميا للمديرية و مكلفا باإلعالم كما يروج له البعض سامحهم هللا)  ،لما أصبحت تمثله شبكة التواصل االجتماعي هذه ،من فضاء
يستغله العديد من المشتركين ،تحت أسماء مستعارة في أغلب األحيان ،في تمرير رسائل بعيدة عن العمل النقابي المنظم مستغلين في ذلك
غياب الرادع النقابي المتمثل في لجنة االنضباط الوالئية من جهة و حتى نوفق في مهمة ضبط الحالة التنظيمية تحضيرا للمجلس الوالئي
االنتخابي لتجديد المكتب الوالئي ،من جهة أخرى.

ف ي األخير ،نذكر أكثر من أي وقت مضى ،أن العمل النقابي تحت مظلة الـ  C.N.A.P.E.S.T.Eيستند إلى
قرارات الجمعيات العامة التي يصادق عليها المجلس الوالئي و لهذا ندعو الجميع لاللتفاف حول نقابة األستاذ بدون
منازع.
البويرة في 2017-09-09

