بالغ حصفي
تفعيال اللزتامات احلكومة ،عقدت اليوم الربعاء  13مارس  2019اجملالس االإدارية للاكدمييات
اجلهوية للرتبية والتكوين جبميع هجات اململكة دورة اس تثنائية دلراسة التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
النظام السايس لطر هذه الاكدمييات واملصادقة علهيا ويه:
التخيل عن نظام "التعاقد"؛

-1
 -2مراجعة مجيع املواد اليت تشري اإىل فسخ العقد لكون "التعاقد" مل يعد معمتدا؛
 -3السامح لطر الاكدمييات مبامرسة أنشطة خارج أوقات العمل رشيطة أال تكون مدرة لدلخل؛
 -4متتيع أطر الاكدمييات ابحلق يف الرتقية يف الرتبة وادلرجة عىل مدى حياهتم املهنية؛
 -5مراجعة املادة  25من النظام السايس يف شأن التقاعد بعد االإصابة مبرض خطري  ،وذكل بمتتيع أطر
الاكدمييات بنفس احلقوق املكفوةل لبايق املوظفني؛
 -6تطبيق نفس املقتضيات القانونية عىل أطر الاكدمييات اليت ترسي عىل مجيع موظفي االإدارات العمومية
يف حاةل العجز الصحي ؛
 -7احلركة الانتقالية مكفوةل للس تاذ داخل اجلهة اليت ينمتي اإلهيا؛
 -8اإدماج مجيع أطر الاكدمييات بصفة تلقائية مضن أطر الاكدميية دون احلاجة اإىل ملحق العقد؛
 -9ترس مي الساتذة أطر الاكدمييات وإاعادة الرتتيب يف الرتبة  2من ادلرجة الثانية ( السمل  )10مع الاحتفاظ
ابلقدمية املكتس بة ابلاكدميية مبارشة بعد االإدماج مضن أطر الاكدميية و النجاح يف امتحان التأهيل
املهين؛
 -10الرتش يح الجتياز مباراة املفتشني فور التوفر عىل الرشوط املطلوبة اإسوة ابلساتذة اخلاضعني للنظام
السايس ملوظفي وزارة الرتبية الوطنية؛
 -11الرتش يح الجتياز مباراة التربيز وفق الرشوط املطلوبة اإسوة ابلساتذة اخلاضعني للنظام السايس ملوظفي
وزارة الرتبية الوطنية؛
 -12الرتش يح الجتياز مباراة االإدارة الرتبوية لولوج مسكل االإدارة الرتبوية وفق الرشوط املطلوبة اإسوة مبوظفي
قطاع الرتبية الوطنية؛
 -13الرتش يح الجتياز مباراة التوجيه و التخطيط الرتبوي لولوج سكل التوجيه والتخطيط الرتبوي وفق
الرشوط املطلوبة اإسوة مبوظفي قطاع الرتبية الوطنية؛
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 -14فتح اإماكنية تقدل مناصب املسؤولية (رئيس مصلحة ،رئيس قسم ،مدير إاقلميي ،).....وفق الرشوط
والكيفيات اجلاري هبا العمل.

ومن شأن هذا النظام املصادق عليه أن ميكن الساتذة أطر الاكدمييات من الاس تفادة
من وضعية همنية مماثةل للموظفني اخلاضعني للنظام السايس ملوظفي وزارة الرتبية الوطنية.
وقد صادق أعضاء هذه اجملالس ابالإجامع عىل هذه التعديالت ابلنس بة لعرش أاكدمييات هجوية
للرتبية والتكوين وابلغلبية املطلقة ابلنس بة لاكدمييتني.
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