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عريضة احتجاج
نحن مديرات ومديري المدارس االبتدائيّة المجتمعين اليوم بمقرّ المندوبيّة الجهويّة للتربية بتونس  0تحت إشراف النقابة
الجهويّة للتعليم األساسي بتونس إثر تدارسنا لل ّدعوات البرقيّة الموجّ هة لنا للمحاسبة الماليّة – في غير وقتها – ومطالبتنا بدفع
ك ّل المداخيل المجمّعة بالمدارس االبتدائيّة والمتأتية من معاليم الترسيم واألقسام التحضيريّة دون اعتراف بمصاريف الصّيانة
ومصاريف اقتناء الوسائل البيداغوجيّة وذلك من طرف متفقدين ماليّين من وزارة الماليّة نلتزم بـ :
 عدم م ّد المندوبيّة الجهويّة للتربية بأيّ مبلغ ماليّ وترك المداخيل بصندوق جمعيّة العمل التنمويّ وصرفها في أبوابهاالمختلفة بالشكل المتعارف عليه.
 قبولنا بمبدإ المحاسبة بشكل عاديّ تحت إشراف المتفقد المالي واإلداريّ لوزارة التربية وبحضور النقابة لتج ّنب أيّتجاوز.
كما نعبّر عن رفضنا لخطة وكيل مقابيض مساعد أل ّنها منافية لمها ّم نا المنصوص عليها بالنظام األساسي ّوندعو إلى إيقاف
اإلجراءات التي ت ّم اتخاذها في شأن الزميلين ( بمدرستي معقل الزعيم ونهج المرّ ) اللذين أجبرا على االلتزام بدفع معاليم
التسجيل ومداخيل التحضيري للسنوات  7102-7107 * 7107-7100 * 7100-7101دون اعتبار الفواتير المؤ ّيدة
للمصاريف المنفقة في نطاق جمعية العمل التنمويّ وإلزامهم كذلك بدفع معاليم الترسيم للتالميذ المعفيين.
ونجدّد مطالبتنا بسحب الفصل  23من القانون التوجيهيّ بجعل المدرسة االبتدائيّة مؤسسة عموميّة متمتعة بالشخصيّة
المدنيّة واالستقالل الماليّ .
كما نطالب وزارة التربية بإصدار عاجل لمنشور يذ ّكر بطريقة التصرّ ف في مداخيل جمعيّة العمل التنمويّ السيما وأ ّننا
مطالبون في افتتاح ك ّل سنة مدرسيّة بتعهّد المدارس بالصّيانة وتوفير اللوازم البيداغوجيّة الضروريّة.
ختاما نؤ ّكد أ ّنه وبقدر حرصنا على إنجاح العودة المدرسيّة  7102-7102وبذل ك ّل المجهودات لتوفير الظروف المالئمة
لها فإ ّننا نجدّد رفضنا لك ّل مسّ من كرامتنا ونعبّر عن استعدادنا للدفاع عن ذلك بك ّل الطرق النضاليّة المشروعة.
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