حتدد هذه املسطرة الإجراءات والرتتيبات املتعني اختاذها إاقلمييا وهجواي ومركزاي من أجل تنظمي معلية تدبري الإحدااثت
اجلديدة املرتقبة يف ادلخول الرتبوي املقبل من أجـل اإدراجـها يف اخلـريطة الرتبوية واحلراكت الانتقـاليـة.

يمت تدبري الإحدااثت اجلديدة املرتقبة يف ادلخول الرتبوي إاقلمييا وهجواي ومركزاي من خالل ا إلجراءات والرتتيبات التالية:
على مستوى املديرية اإلقليمية

يمت اختاذ الإجراءات التالية حتت ا إلرشاف الفعيل للس يد املدير ا إلقلميي:
.1

اإعداد لحئة الإحدااثت اجلديدة ،والكيدة الإجناز ،والناجتة عن بناء جديد أو تقس مي أو حتويل أو اإعادة فتح
حسب اجلداول الصادرة يف هذا الشأن ،وبتنس يق اتم بني املصاحل ا إلقلميية املعنية؛

.2

تقوم مصلحة التخطيط واخلريطة املدرس ية ابملديرية ا إلقلميية مبسك طلبات الإحداث الواردة أعاله عرب بوابة
 GRESA-CSوفق الاس امترة اخملصصة لهذا الغرض مع مراعاة تدوين مجيع املعلومات املطلوبة؛

.3

تقوم املديرية ا إلقلميية ابإرسال الالحئة املذكورة أعاله اإىل الاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين التابعة لها قصد
املصادقة علهيا.
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على مستوى األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين

تقوم الاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين مبا ييل:
.1

دراسة طلبات الإحداث الواردة يف اللواحئ املتوصل هبا من املديرايت ا إلقلميية التابعة لها؛

.2

حرص اللواحئ الهنائية ل إالحدااثت اجلديدة واملصادقة علهيا؛

.3

اإرسال اللواحئ املصادق علهيا اإىل املصاحل املركزية املعنية؛

.4

التأكد من مطابقة املعطيات الواردة يف اللواحئ املتوصل هبا من املديرايت ا إلقلميية للمعطيات الواردة يف طلبات
الإحداث املمسوكة يف بوابة GRESA-CS؛

.5

املصادقة عىل طلبات الإحداث املمسوكة يف  GRESA-CSابلقبول " "Validerأو الرفض ""Rejeter
وفق اللواحئ الهنائية اليت مت اإرسالها اإىل املصاحل املركزية املعنية.
على املستوى املركزي

تقوم املصاحل املركزية املعنية مبا ييل:
.1

دراسة املعلومات الواردة يف اللواحئ الهنائية ل إالحدااثت اجلديدة املصادق علهيا من طرف الاكدمييات اجلهوية
للرتبية والتكوين؛

.2

حرص اللواحئ الهنائية ل إالحدااثت اجلديدة؛

.3

التأكد من مطابقة املعطيات الواردة يف اللواحئ املتوصل هبا من الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين للمعطيات
الواردة يف طلبات الإحداث املمسوكة يف بوابة GRESA-CS؛

.4

املصادقة عىل طلبات الإحداث املمسوكة يف  GRESA-CSابلقبول " "Validerأو الرفض ""Rejeter
وفق اللواحئ الهنائية اليت مت حرصها من طرف املصاحل املركزية املعنية.
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