
 "دعم حقوق المرأة والطفل من خالل تكنولوجيا المعلومات"

 1

  

  1974 جانفي 28قرار وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 

  .تعلق بنظام وسير رياض األطفالي

  
  .إن وزير الشباب والرياضة

 المتعلق بضبط سير ريـاض األطفـال        1934 مارس   15 على األمر المؤرخ في      إطالعهبعد  

  .ودور الحصانة

يـاض ونـوادي     المتعلـق بر   1969 جـانفي    4 المؤرخ في    1969 لسنة   6وعلى األمر عدد    

  .األطفال

  :قرر ما يأتي

  

  الباب األّول

  أحكام عامة

  

 1الفصل 

  .يتوقف فتح رياض األطفال على رخصة مسبقة تسلمها وزارة الشباب والرياضة في الغرض

، والمتعلقـة   8 و   4وال يتم تسليم تلك الرخصة إال متى توفرت كّل الشروط المبنية بالفصلين             

  .ت المختصةبحفظ الصحة واألمن واإلطارا

  .وهي صالحة لمدة سنة ويمكن تجديدها ضمنيا

 2الفصل 

تقرر وزارة الشباب والرياضة تجديدها ضمنيا، بصفة نهائية أو مؤقتة إذا ما ظهر أن ظروف               

  .التسيير غير مطابقة ألحكام هذا القرار

 3الفصل 

زارة الشـباب   ينبغي أن يكون لرياض األطفال ميزانية تسيير يقع عرضها علـى مصـادقة و             

  .والرياضة

  4الفصل 

ينبغي أن تضمن رياض األطفال لمنخرطيها الشروط المالئمة لألمن وخاصـة فيمـا يتعلـق               

بمساحة المحالّت وبالتجهيزات واإلنارة والتهوئة وإزالة الفواضل والحماية من الحرائق وكذلك           

  .بالتزود بالماء الصالح للشراب
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  .المسجلين بالروضةكما يتعين وجوبا تأمين األطفال 

  5الفصل 

  :تتركب روضة األطفال وجوبا من

  قاعة استقبال -

   قاعة لألنشطة التربوية بالنسبة لكّل جمع من سن واحد -

   قاعة استراحة لألطفال الصغار -

   قاعة تمريض يمكن استعمالها كقاعة للفحص الطبي -

  مرفق أو عدة مرافق صحية كافية تتناسب مع قامة األطفال -

  : مساحات مظللة، وعند اإلقتضاء منلعب أو بهو مجهز بالصفة المرضية وبه ساحة  -

   قاعة تستعمل لعدة أغراض -

   قاعة أكل -

   مطبخ -

  6الفصل 

للموافقـة  . ……………في صورة إحداث بناءات جديدة أو إدخال تغييرات على المحالت           

  .إلى وزارة الشباب والرياضة

 7الفصل 

  . إال للغرض التربوي الذي أعدت من أجلهينبغي أن ال تستعمل رياض األطفال
 

  

  الباب الثاني

  التسيير

  

 8الفصل 

. تتولّى وزارة الشباب والرياضة القيام بتكوين اإلطار التربوي لريـاض األطفـال ومراقبتـه             

وينتدب هذا اإلطار من بين المكونين والمربين أو من مروضات األطفال المحـرزات علـى               

ن المعلمين المترسمين والمحرزين على شهادة مدارس ترشيح        شهادة مروضة أطفال، أو من بي     

  .المعلمين وبصفة وقتية يمكن أن يعهد إلى المدربين بالمهمة التي تقوم بها مروضات األطفال

 9الفصل 

  :يشتمل إطار رياض األطفال على

  .مديرة ومروضات أطفال وعلى عملة مكلفين بإعداد وجبات الطعام والعناية بالمحالت
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انتداب المديرة والمروضات من بين األعوان المنصوص عليهم بالفصل الثامن وينبغي أن            يقع  

  .يكون قد تحصلن على تزكية وزارة الشباب والرياضة

 يتم اختيار المديرة من بين المروضات الالتي لهن خبرة مهنية كافية وهي مكلّفة              -10الفصل  

  :على الخصوص

بالسهر على حسن سير المعهد من الناحية التربوية والصحية واألخالقيـة وبـأن تـوفّر                -

  .لألطفال أقصى ما يمكن من أسباب األمن

   بالمساعدة على إعداد وحسن سير األنشطة التربوية حيث أنها المنشطة القارة لها -

   بمسك مختلف دفاتر الروضة تامة الموجب -

  .ياضة بمختلف التقارير المتعلقة بسير روضة األطفال بموافاة وزارة الشباب والر -

  11الفصل 

يتولى القيام بالتفقد التربوي لرياض األطفال ومراقبتها أعوان من وزارة الشـباب والرياضـة              

  . يعينون خصيصا لذلك

وتقوم وزارة الصحة العمومية في نطاق نشاطات الصحة المدرسية بمراقبة الحالـة الصـحية              

  .لألطفال

 12فصل ال

  :تتكون مداخيل رياض األطفال من

  .منح التصرف التي تمنحها المجموعات المحلية أو كل مؤسسة أخرى  - أ

  .اشتراكات األطفال التي يعرض مبلغها على مصادقة وزارة الشباب والرياضة  - ب

  . الهبات بأنواعها-ج

 دفـاتر حسـابية     تتولى مديرة روضة األطفال مسك الحسابيات المادية والمالية باستمرار على         

خاصة بذلك وتمارس المراقبة المالية من طرف هيئات اإلشراف بقطع النظر عـن المراقبـة               

  .التي يمكن أن تقوم بها وزارة الشباب والرياضة من حيث التصرف
 

  الباب الثالث

  األنشطة

  

 13الفصل 

  : األطفال لمنخرطيها عروضا من نوعتقدم رياض

 - ألعـاب رمزيـة      - ألعاب مسرحية    -لية واللغوية ألعاب حرة     التمارين التعبيرية والتخي   )1

  . تعبير موسيقي- تعبير جسدي - تعبير تشكيلي - مهارة يدوية -قصص 
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 استعمال مـواد طبيعيـة وأشـياء        -مالحظة البيئة   : ارين اإلستكشافية واإلستطالعية   التم )2

  .تستعمل عادة

عي القصد منهـا تهيئـة الطفـل لـدخول           تمارين ذات صبغة إدماج في المحيط اإلجتما       )3

  .المدرسة

  .وتتولى مديرة الروضة عرض برامج األنشطة على وزارة الشباب والرياضة إلبداء الرأي

 14الفصل 

 عدد األطفال بالنسبة للفوج الواحد في الحصة الواحدة، وذلـك           25ال يجوز أن يكون أكثر من       

  .لضمان أكثر ما يمكن من الفاعلية واألمن
 

  ب الرابعالبا

  األطفال

  

 15الفصل 

 سنوات وذلك فـي حـدود       5 و   3يمكن أن يقبل برياض األطفال كّل طفل يتراوح عمره بين           

  :اغرة وبعد تقديم الوثائق التاليةالبقاع الش

   بطاقة والدة )1

   شهادة طبية تثبت أهلية الطفل لمتابعة نشاط الروضة )2

  . شهادات التلقيحات الوجوبية )3

 16الفصل 

  .ل األطفال وحراستهم من طرف اإلطار التربوي دون غيرهيقع اقتبا

 17الفصل 

إن رياض األطفال التي تم فتحها قبل صدور هذا القرار لديها مهلة عام واحد ابتداء من هـذا                  

  .التاريخ حتى تكون خاضعة لهاته التراتيب

 18الفصل 

  .ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

  1974نفي  جا28تونس في 

  وزير الشباب والرياضة

  فؤاد المبزع

  الوزير األول :اطلع عليه 

 الهادي نويرة


