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المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريس للقطاع ثالثي األطوار للتربية  -البويرة

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

نشرة إعالمية لـ  29نوفمبر 2017
بعد انعقاد المجلس الوطني في دورته الطارئة ليوم االثنين  27نوفمبر بمقر النقابة و الذي خلص
في أحد قراراته إلى ضرورة تقديم القائمة االسمية لمندوبي كل والية في أجل أقصاه األحد  10ديسمبر
 ،اجتمع المكتب الوالئي اليوم بمقر النقابة بكل أعضائه و خلص إلى ما يلي:
 توجيه نداء مفعم باألمل إلى كل المنخرطين إلنجاح هذا االستحقاق النقابي خدمة للنقابة و ضمانا لتوفير األجواءالمالئمة النتخاب الكفاءات لتمثيل مستخدمي التدريس في األطوار الثالثة ،في المؤتمر الوالئي المزمع تنظيمه يوم
الثالثاء  04ديسمبر (الوقت و المكان يحددان الحقا،).
 دعوة كل الفروع النقابية إلى اقتراح ،زيادة عن العضو الممثل للمؤسسة في المجلس الوالئي ،مندوبا آخر يكونمؤتمرا يحق له الترشح و التصويت الختيار مؤتمري الوالية الـ  07( 12من الطور الثانوي 03 ،من الطور المتوسط و  02من
الطور االبتدائي) و الذين سيمثلون الوالية ،زيادة عن المؤتمرين الـ 04بقوة القانون ،في المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه
بالعاصمة ،في األسبوع األخير قبل الخروج لعطلة الشتاء.
 وجوب تقديم اسم مندوب الفرع المختار ،في محضر جمعية عامة أو محضر اجتماع مكتب الفرع ،يوقعه منسقالفرع ،إلى أحد أعضاء المكتب الوالئي بالمقر قبل يوم االثنين على الساعة الـ16سا ،كآخر آجل( .يسلم المحضر في
يد أحد أعضاء المكتب و ال يوضع في علبة الرسائل)
 إمكانية استعمال الوكالة للتصويت ،نيابة عن أحد المؤتمرين ،من قبل عضو مجلس والئي مرة واحدة فقط( .تجدوننموذج الوكالة في الموقع الوالئي)

 ضرورة تجند جميع الغيورين على خدمة األستاذية تحت مظلة نقابة " المجلس الوطني المستـقـل لمستخدمي التدريسللقطاع ثالثي األطوار للتربية – البويرة" من أجل القيام بحملة النتخاب من زكتهم النقابة في انتخابات اللجنة اإلدارية
المتساوية األعضاء للطور االبتدائي المقررة يوم الثالثاء  12ديسمبر بكل مدرسة من مدارس الوالية (ستصلكم القوائم
مع كل الشروح الوافية ،بدء من يوم األحد  03ديسمبر :الـ
فال تفوتوا الفرصة.
مالحظة هامة:
إن المكتب الوالئي ،رغم كثافة االنشغاالت و أولوية المؤتمر الوالئي ،يبقى يتابع عن كثب مختلف االنشغاالت الفردية منها و
الجماعية (ثانوية "رابحي محمد" بالراوراوة و ما يقوم به مدير الثانوية من تضييق على العمل النقابي بل حتى عرقلته ،ثانوية "محمد
المقراني" بعين بسام ،متوسطة "عيسى مسعودي" بسور الغزالن ،وما يقوم به مدير المؤسسة من تضييق على العمل النقابي ،ثانوية
"عيوش حجيلة بأحنيف و ما يقوم به مدير الثانوية من التعسف في استعمال السلطة رغم كونه قيد التكوين ،ثانوية "مشان رابح" بأوالد
راشد ،ثانوية "عبد الرحمان ميرة و ما ينتظره الفرع النقابي لضمان تجسيد الوعود و تفهم الوصاية ألسباب اإلضراب في ظل استعداد
األساتذة للتعويض ،ثانوية "محمد الصديق" و ما ينتظره األساتذة من تفهم الوصاية ألسباب اإلضراب في ظل استعداد األساتذة للتعويض
في األسبوع األول من العطلة ،ثانوية "هواري بومدين " و ما ينتظره أساتذة المؤسسة من حزم الوصاية في التعامل مع مديرة الثانوية
الموجودة في التكوين ،ثانوية "لوني مسعود" بالهاشمية و ما تعانية أستاذة األدب العربي ،متوسطة "سليمان سميلي" بالبويرة و ما
تعانيه أستاذة االعالم اآللي ،متوسطة "عليوي" بحيزر و ما يعانيه بعض األساتذة من الكيل بمكيالين من قبل المدير )....
البويرة في -11-29
2017
C.N.A.P.E.S.T.E

نقابة األطوار الثالثة و المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا

