
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيــة

 النقابة الوطنية لعمال التربية
S.N.T.E 

 
 021.65.32.14الهاتف / الفاكس :ر الجزائ –سيدي امحمد  -مدرسة عيسات إيدير76/13/2000منظمة نقابية معتمدة تحت رقم:

 الوطنية األمانة

 

 بيان بشأن رزنامة العطل املدرسة

مــا الشــرااج ااعرمــا ير    لريرــا لاقــراراة اان را يــة  ــ         بعيــدا  ــت الرشــا ر  

ــا      املدر ســة ــة الشــروية مــت أســبو ر     شــر  أي ــي  العطا ــص  قا أقــدما الويــاية  ا

أربلـــا برـــاباة طابرنـــا املقـــبار  اـــص اعريـــاز اامرفانـــاة  املدرســـية     ـــ  الرـــاب    

ــ   الرا     ــد م  البف ــا ل هم و ال ــة أس ــرهاونها ر ق ــانوا ير ــد ا ــة  يدي ــد   ب ــاب بع النش

 طويل  .  صل  راس 

ــهر    بالنرـــبة لر اريـــر    ــامهم   اه اريـــة نهايـــة   ـ الـــليت  عـــو  ا  اـــص اســـرلماإل مهـ

ــة  23عويايـــة    ـــو  هم و 20 قـــر ر  جـــر عهم اا فا ـــ   و  عويايـــة أ ة   احلقيقـ

ــة  ــل أن  طا ــد   34اه اري  قاصــا    العام ــا باه ــا ة        ــر  يوم ــا    ــلمرا     ف العم

 .......و  صل الصيف بالرفديد جلنوب  ا و  اياة اجلنوب اللب 

ــرا        ــا م  ــفا    ب  ــ ا  ا  ــراجاة   عر ــلر  اهع ــه   ــا  نعر ــة   ب نن ــة العمومي ــوانر الو ي   ق

  امــا أنهــا  عــد  جطــو   ــ  مدر ســة ســرطلر برمــا  اــص  طابرنــا   مــاإل القطــا  بقــو  

 . أسا ل هم

ــا  ــلر اهعــراجاة  ــ ت اان ــدري          ل ــا أســابيا الر ــدرر و ر  ــا  ن اســبو ا 34و  ا ر 

ــدإل  ــا ي     32بـ ــوزار   لر ـ ــا اة  الـ ــمت فـ ــدرر  ـ ــا  نـ ــ  و بقيقرهـ ــا   هـ ــبو ا باليـ اسـ

اابرجاعــاة العماليــة للــت  ــلر املقاربــة لــت يــد ن عــا  فــل املشــاال  الرل ــل بهــا    

 ره و احلل األنرب ل مان ااسرقرار  اسرلماإل املقرر الدراس  و  ق

ــرااج       ــار  الشـ ــية  اسرشـ ــل املدرسـ ــة العطـ ــة رزنامـ ــاية    مراععـ ــد و الويـ ــا نـ جرامـ

 ااعرما ير و  اختاذ القراراة املص ية.
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