
المجانية غير الخاصة المدارس في المدرسية والرسوم االقساط زيادة بمراقبة المتعلقة االحكام تعديل   
 

13/5/1981 في صادر  -11/81 رقم قانون  
 
 
 

. النواب مجلس اقر
: نصه التالً القانون الجمهورٌة رئٌس وٌنشر

 
 

 رعاٌة مهمتها التالمذة اولٌاء تثمل لجنة مجانٌة غٌر خاصة مدرسة كل فً ٌنشأ  -1 المادة

. المدرسٌة االدارة مع بالتعاون مصالحهم على والسهر التالمٌذ شؤون
 خالل السري، باالقتراع واال بٌنهم فٌما االتفاق بطرٌقة اللجنة هذه اعضاء التالمٌذ اولٌاء ٌختار

. المدرسة اجازة صاحب الٌه ٌدعو اجتماع
. رسمٌا بها المعترف الخاصة المدارس فً التالمٌذ اولٌاء اتحادات احد الى تنتسب ان اللجنة ولهذه

 
 

: تتولى هٌئة مجانٌة غٌر خاصة مدرسة كل فً ٌنشأ -2 المادة

 المترتبة الموجبات المدرسٌة والرسوم االقساط تجاوز عدم ٌضمن بشكل المالٌة االمكانات تامٌن
 والتً المستجدة االعباء تتجاوز ال المدرسة ادارة تقررها التً الزٌادات ان من والتاكد علٌها،
. اللبنانٌة واالنظمة القوانٌن تلحظها
 او المدرسة اجازة صاحب ٌعٌنهما المدرسٌة االدارة عن اثنان اشخاص، اربعة من الهٌئة هذه تتالف

 حال وفً. المدرسة فً االهل لجنة تعٌنهما التالمٌذ اولٌاء عن واثنان المدرسة ادارة فً ٌنتدبه من
 االتحاد هذا فً االهل لجنة ممثل حكما ٌكون التالمذة اولٌاء اتحادات احد الى االهل لجنة انتساب

. العضوٌن احد
 
 

 سنوٌا ادارتها تضعها لمالٌتها موازنة تعتمد ان مجانٌة غٌر خاصة مدرسة كل على -3 المادة

 مندرجاتها فً متوافقة الموازنة وتكون االدارة، هذه تقررها التً التربوٌة الحاجات الى استنادا
. الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزارة لدى المقرر واالنموذج المختلفة

 
 

 تحقٌقا التالٌة باالعمال القانون هذا من الثانٌة المادة فً عنها المنصوص الهٌئة تقوم -4 المادة

: لمهمتها
. نواحٌها جمٌع من المدرسة حاجات تقوٌم  من تمكنها التً المعطٌات جمع -1



 خالل وذلك الالحقة المدرسٌة للسنة المدرسة ادارة تضعه الذي الموازنة مشروع واقرار درس -2
. الدراسً العام من اٌار شهر
 المدرسة ادارة ٌبن بشأنه التداول الى ٌصار الموازنة، مشروع حول االراء فً التباٌن حال فً  -3

. فٌها التالمذة اولٌاء ولجنة
. الخاص التعلٌم مصلحة بواسطة الوطنٌة التربٌة وزٌر الى االمر ٌرفع االتفاق، عدم حال فً
 امور بسبب وذلك المدرسٌة السنة خالل المدرسة على المترتبة الملزمة الزٌادات واقرار تقرٌر -4

. مستحدثة قوانٌن او قاهرة احداث او طارئة
. اعاله الثالثة الفقرة فً عنها المنصوص االصول تتبع بشأنها، الخالف حال وفً

 
 

 على االمر ٌعرض التالمٌذ، اولٌاء وممثلً االدارة ممثلً بٌن خالف حصول حال فً -5 المادة

 عدم حال وفً الفرٌقٌن ٌلزم معلل بقرار اٌام عشرة خالل لبته الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر
 هذا فً تتمتع التً المدرسة فً االهل ولجنة المدرسة ادارة من لكل ٌحق المهلة هذه ضمن فصله
 االمور قاضً مراجعة باالمر المعنً التالمٌذ اولٌاء اتحاد او المعنوٌة، بالشخصٌة السبٌل

 مطلق حكما بوصفه مبرم نهائً بشكل بالخالف ٌفصل الذي المدرسة مركز له التابع المستعجلة
. الفرٌقٌن بٌن الصالحٌة

 
 

 وزارة فً الخاص التعلٌم مصلحة الى ترسل ان مجانٌة غٌر خاصة مدرسة كل على -6 المادة

 مهلة فً المالٌة الهٌئة واعضاء االهل لجنة اعضاء باسماء بٌانا الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة
 للسنة المقررة المدرسٌة والرسوم باالقساط وبٌانا ، منهما كل انشاء تارٌخ من ٌوما عشر خمسة

 على تطرأ التً بالزٌادة بٌانا وكذلك السنة من االول المدرسً القسط اءباستٌف البدء قبل الدراسٌة
. اقرارها تارٌخ من ٌوما عشر خمسة مهلة فً المدرسٌة، السنة خالل والرسوم االقساط هذه

 
 

 تتبع ان على المنفرد، القاضً ٌراجع ان االهل لجنة اعضاء من عضو الي ٌحق -7 المادة

 مبرر ال ان ٌثبت ان على اوالده بحق المدرسة ادارة تتخذه تدبٌر كل فً وذلك المستعجلة، االصول
 فً علٌهما المنصوص المالٌة الهٌئة او اللجنة اعمال فً المدرسة رأي  مخالفة سوى التدبٌر لهذا
. بالتعوٌض او باالثبات او بااللغاء اما ٌفصل ان وللقضاء. القانون هذا
 بطالن  حال فً وضرر عطل بتعوٌض نفسه القضائً المرجع امام تطالب ان للمدرسة ٌحق كما

. المدعً قبل من النٌة سوء وثبوت االدعاء
 
 

 نافذة غٌر قراراتها تعتبر القانون هذا احكام تخالف مجانٌة غٌر خاصة مدرسة كل -8 المادة

: التالٌة للعقوبات وتتعرض
 الشهر تتجاوز ال مدة فً التنفٌذ بوجوب الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر قبل من التنٌبه -1

. التبلٌغ تارٌخ من الواحد
 وٌجعلها الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة بوزارة بعالقاتها  ٌحد ما فً بحقها ادارٌة تدابٌر اتخاذ -2

. عنها الصادرة والمستندات بالوثائق االعتراف لعدم معرضة



 وهً دراسٌة سنة انقضت اذا وذلك المتبعة االصول حسب نهائٌة او مؤقتة بصورة اقفالها -3
 مسؤولٌة الحالة هذه فً المدرسٌة االدارة وتتحمل. القانون هذا فً الواردة االحكام تطبٌق ترفض
. التعلٌمٌة الهٌئة افراد تجاه االقفال

 
 

. الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم القانون هذا تطبٌق دقائق تحدد -9 المادة

 
 

. صدوره فور القانون بهذا ٌعمل -10 المادة

 
     1981 اٌارسنة 13 فً بعبدا       

 سركٌس الٌاس: االمضاء    
 

 الجمهورٌة رئٌس عن صدر
 الوزراء مجلس رئٌس 

 الوزان شفٌق: االمضاء
 الجمٌلة والفنون الوطنٌة التربٌة وزٌر       
 معوض رٌنٌه: االمضاء       

 


