المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
جهة مراكش  -آسفي

التزام باحترام النظام الداخلي للمركز
أنا الموقع (ة)أسفله السيد(ة)....................................رقم البطاقة الوطنية.......................................:
من الناجحات والناجحين في مباراة توظيف أطر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورة دجنبر 0202
– أطر ......................
أتعهد بأن ألتزم بمقتضيات النظام الداخلي للمركز و خاصة ما يلي:



















االدالء بجميع وثائق التسجيل؛
أداء رسوم التسجيل.
الحضور في مختلف التكوينات و األنشطة العملية بالمؤسسات التعليمية وفي األوقات المحددة لذلك دون تأخر
أو غياب مع الخضوع للقوانين االنضباطية الجاري بها العمل في حال مخالفتي لذلك .
االتصال بمكتب شؤون المتدربين عقب كل غياب و ذلك قبل استئناف التكوين لتقديم ما يبرر ذلك.
عدم استعمال الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال أثناء التكوين .
إقامة عالقات مبنية على قواعد االحترام و االبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف ،أو كل عمل من شأنه أن
يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.
التقيد باالنضباط وحسن السلوك نحو جميع أطراف التكوين داخل المركز و المؤسسات التعليمية.
عدم التدخين داخل مرافق المركز أو ترويجه أو تناول ما شابهه.
طلب الترخيص من اإلدارة قبل لصق أي إعالن أو ملصق في اللوحات المخصصة لذلك.
احترام السلم اإلداري في جميع االتصاالت باإلدارة.
عدم احضار األمتعة الثمينة ،وفي حال ضياعها فإن ادارة المركز ال تتحمل أي مسؤولية؛
ا س ت عمال فضاءات المركز لألغراض التي احدثت من اجلها ،في احترام تام لسالمة التجهيزات العامة من قبل
القاعات والمكاتب والمختبرات والمالعب الرياضية والخزانات والوسائل التعليمية واألجهزة المتعددة الوسائط،
وفي حالة اتالف التجهيزات المذكورة ،أتحمل مسؤولية تعويض ما تسببت فيه من تكسير أو بثر أو تمزيق؛
الحفاظ على حسن الهندام وارتداء مالبس تراعي الحشمة والوقار ،مع ضرورة ارتداء الوزرة داخل المركز
وال يسمح دخول المركز بدون وزرة كما ال يسمح بخلعها داخل قاعات الدرس.
االستعمال السليم للوسائل المعلوماتية وشبكات االنترنيت مع االلتزام بالقواعد األخالقية.
ركن السيارات خارج المركز والدراجات في األماكن المخصصة لذلك.
عدم ولوج القاعات الدراسية والمالعب الرياضية في غياب األساتذة المكونين أو المسؤول اإلداري أو المنشط
المؤطر.
تطبيق التدابير االحترازية المتحذة من طرف المركز في اطار البرتوكول الصحي للوقاية من عدوى فيروس
كورونا المستجد.

أصرح بالشرف بأني اطلعت على النظام الداخلي للمركز ،وأتقيد بمقتضياته و أي عمل مخالف سيعرضني
للعقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
حرر ب ........................:بتاريخ.............................. :
التوقيع

يجب المصادقة على هذا االلتزام لدى السلطات المحلية.

