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CCHHAARRTTEE  DDEESS  CCOONNSSEEIILLSS  DDEE  CCLLAASSSSEE  

  
  11  ––    SSeess  aattttrriibbuuttiioonnss  ::  

  

LLee  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee  éévvaalluuee  lleess  rrééssuullttaattss  iinnddiivviidduueellss  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ccllaassssee..  IIll  pprrooppoossee  ddeess  

rreemmééddiiaattiioonnss,,  ééllaabboorree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonn,,  éévveennttuueelllleemmeenntt  ddee  rreeddoouubblleemmeenntt..  IIll  rreecchheerrcchhee  eett  

pprrooppoossee  àà  ll’’ééllèèvvee  eett  àà  ssaa  ffaammiillllee  ddeess  ppiisstteess  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddee  ssaa  ssccoollaarriittéé..  

AA  ll’’iissssuuee  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee,,  lleess  ffaammiilllleess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  iinnvviittééeess  àà  rreennccoonnttrreerr  uunn  mmeemmbbrree  ddee  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  

LLooii  nn°°  22001133--dduu  88  jjuuiilllleett  22001133  dd’’oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreeffoonnddaattiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  ««    LLeess  
mmooddaalliittééss  ddee  llaa  nnoottaattiioonn  ddeess  ééllèèvveess  ddooiivveenntt  éévvoolluueerr  ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  ««  nnoottaattiioonn--ssaannccttiioonn  »»  àà  ffaaiibbllee  vvaalleeuurr  
ppééddaaggooggiiqquuee  eett  pprriivviillééggiieerr  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ppoossiittiivvee,,  ssiimmppllee  eett  lliissiibbllee,,  vvaalloorriissaanntt  lleess  pprrooggrrèèss,,  eennccoouurraaggeeaanntt  
lleess  iinniittiiaattiivveess  eett  ccoommpprrééhheennssiibbllee  ppaarr  lleess  ffaammiilllleess..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  ddee  
mmeessuurreerr  llee  ddeeggrréé  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ééllèèvvee..  »»  
  

  22  --  DDéérroouulleemmeenntt  ::  

  

LLaa  ppaarroollee  eesstt  ddiissttrriibbuuééee  ddaannss  ll’’oorrddrree  ssuuiivvaanntt  ::  

--  OOuuvveerrttuurree  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  qquuii  pprréésseennttee  lleess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  

--  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccllaassssee  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  ttoouurr  ddee  ttaabbllee  ppaarr  ddiisscciipplliinnee  

--  IInntteerrvveennttiioonn  ddeess  ddéélléégguuééss  ééllèèvveess..  AA  ppaarrttiirr  ddeess  rreemmaarrqquueess  ddee  lleeuurrss  ccaammaarraaddeess,,  iillss  aauurroonntt  

éévveennttuueelllleemmeenntt  rrééddiiggéé    uunnee  ssyynntthhèèssee  qquuii  sseerraa  lluuee  eenn  ccoonnsseeiill  eett  rreemmiissee  aauu  pprrééssiiddeenntt  ppoouurr  uunn  ssuuiivvii  

--  IInntteerrvveennttiioonn  ddeess  ddéélléégguuééss  ppaarreennttss  

--  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  ccaass  iinnddiivviidduueellss  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall..  TToouutt  mmeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  

ppoouurr  aappppoorrtteerr  uunn  ééccllaaiirraaggee  ssuurr  ll’’ééllèèvvee..  

LLee  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  aa  pprrééppaarréé,,  aavveecc  sseess  ccoollllèègguueess  eett  aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  bbuulllleettiinnss,,  uunnee  

aapppprréécciiaattiioonn  ggéénnéérraallee  qquuii  sseerraa  vvaalliiddééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill..  

  

  33  --  LLeess  ddooccuummeennttss  àà  rreennsseeiiggnneerr  ::  

  

--  llaa  ffiicchhee  ddee  pprréésseennccee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss..  EEnn  ccaass  dd’’aabbsseennccee,,  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ééccrriittee  ssuurr  PPrroonnoottee  àà  

««  CCoommppttee--rreenndduu  »»  eesstt  ssoouuhhaaiittééee..  

--  LLee  ccllaasssseeuurr  ddee  ssuuiivvii  iinnddiivviidduueell  ::  iill  ddooiitt  êêttrree  rreennsseeiiggnnéé  lloorrss  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee  ppaarr  uunn  mmeemmbbrree  dduu  

ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee..  

--  LLee  bbuulllleettiieenn  ttrriimmeessttrriieell  ::  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ggéénnéérraallee  eesstt  ppoorrttééee  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  eett  sseerraa  

vvaalliiddééee  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoonnsseeiill..  

  

  44  ––  CCiirrccuullaaiirree  dduu  22  jjuuiinn  11999988  nn°°  9988--111199  ««  LLaa  mmiissee  eenn  éévviiddeennccee  ddeess  ffaaiibblleesssseess  ddeess  ééllèèvveess  

  sseerraa  ffaaiittee  ddee  ffaaççoonn  àà  ll’’aaiiddeerr  àà  pprrooggrreesssseerr,,  eenn  vveeiillllaanntt  àà  ééccaarrtteerr  ttoouutt  jjuuggeemmeenntt  ddee  vvaalleeuurr  ssuurr  
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  ssaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  ttoouuttee  sseenntteennccee  rréédduuccttrriiccee  eett  vveexxaattooiirree..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ddiirree  àà  ll’’ééllèèvvee  ccee  qquu’’iill  

  ffaaiitt  eett  nnoonn  ccee  qquu’’iill  eesstt..  »»  

  

  55  ––  TTrrooiiss  mmeennttiioonnss  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ddéécceerrnnééeess  eenn  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  ppééddaaggooggiiqquuee  ::  lleess  

  eennccoouurraaggeemmeennttss,,  lleess  ccoommpplliimmeennttss  eett  lleess  fféélliicciittaattiioonnss  ;;  cceess  mmeennttiioonnss  sseerroonntt  ppoorrttééeess  ssuurr  llee  bbuulllleettiinn..  

  LLeess  mmeennttiioonnss  ddooiivveenntt  aaccqquuéérriirr  uunn  ssttaattuutt  ffoorrmmaattiiff  eenn  iinncciittaanntt  lleess  ééllèèvveess  eett  lleeuurr  ffaammiillllee  àà  

  ppeerrsséévvéérreerr  ddaannss  llee  sseennss  ddee  llaa  qquuaalliittéé  oouu  àà  mmooddiiffiieerr  ccee  qquuii  ppoossee  pprroobbllèèmmee..  

  

  AAffiinn  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  aattttrriibbuuttiioonn  ééqquuiittaabbllee  ddeess  mmeennttiioonnss,,  eelllleess  sseerroonntt  ddéécceerrnnééeess  sseelloonn  lleess  

  ccrriittèèrreess  ssuuiivvaannttss  ::  

  

••••••••  EEnnccoouurraaggeemmeennttss  ::  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  aaddrreesssséé  àà  ll’’ééllèèvvee  ppoouurr  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  

ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill,,  mmêêmmee  ssii  lleess  rrééssuullttaattss  rreesstteenntt  mmooddeesstteess,,  qquuii  ssee  ttrraadduuiitt  nnoottaammmmeenntt  

ppaarr  ddeess  ssiiggnneess  dd’’eeffffoorrttss,,  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  dd’’iinnttéérrêêtt,,  ddee  ppeeiinnee  qquu’’oonn  ssee  ddoonnnnee,,  eettcc..  

        AA    ppaarrttiirr  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  ssee  ffoonnddaanntt  ssuurr  ddeess  rreemmaarrqquueess  ssiiggnnaallaanntt  llee    

              sséérriieeuuxx,,  lleess  eeffffoorrttss,,  lleess  pprrooggrrèèss,,  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ;;  SSAAUUFF  ssii  ddeeuuxx  aavviiss  ddééffaavvoorraabblleess  ssoonntt                  

              eexxpprriimmééss  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  éédduuccaattiivvee  aauu  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee..  

  

••••••••  CCoommpplliimmeennttss  ::  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  ssee  ffoonnddaanntt  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  

eett  aapppprréécciiaattiioonnss  SSAAUUFF  ssii  ddeeuuxx  aavviiss  ddééffaavvoorraabblleess  ssoonntt  eexxpprriimmééss  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  

éédduuccaattiivvee  pprréésseennttss  aauu  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee..  TTéémmooiiggnnaaggee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  aaddrreesssséé  àà  ll’’ééllèèvvee  ppoouurr  

llee  bboonn  nniivveeaauu  ddee  sseess  rrééssuullttaattss  eett  uunnee  aattttiittuuddee  ppoossiittiivvee  ffaaccee  aauu  ttrraavvaaiill..  

  

••••••••  FFéélliicciittaattiioonnss  ::  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  SSAAUUFF  ssii  ddeeuuxx  aavviiss  

ddééffaavvoorraabblleess  ssoonntt  eexxpprriimmééss  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  éédduuccaattiivvee  pprréésseennttss  aauu  ccoonnsseeiill  ddee  

ccllaassssee..  TTéémmooiiggnnaaggee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  aaddrreesssséé  àà  ll’’ééllèèvvee  ppoouurr  ll’’eexxcceelllleennccee  ddee  sseess  rrééssuullttaattss  eett  ddee  

ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ffaaccee  aauu  ttrraavvaaiill..  

  

66  --      EEnn  ccaass  ddee  rreemmaarrqquueess  ttrrèèss  nnééggaattiivveess  ssuurr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ffaaccee  aauu  ttrraavvaaiill,,  llee  cchheeff        

  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  ssoonn  aaddjjooiinntt  pprreennddrroonntt  lleess  ssaannccttiioonnss  aaddaappttééeess  ((aavveerrttiisssseemmeenntt  oorraall,,    

    ééccrriitt……))  pprréévvuueess  aauu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  àà  ll’’iissssuuee  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee  dduu  pprreemmiieerr  eett                  

ddeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree..    

  

  77  --    PPoouurr  pprréésseerrvveerr  ll’’ééggaalliittéé  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ééllèèvveess  eett  ffaavvoorriisseerr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  

    ccoonnsseeiill,,  llee  ddéélléégguuéé  nn’’aauurraa  ppaass  llaa  ppaarroollee  ppoouurr  ssee  jjuussttiiffiieerr  eett  lleess  mmeemmbbrreess  nnee  ss’’aaddrreesssseerroonntt    

    ppaass  ddiirreecctteemmeenntt  àà  lluuii  eenn  ttaanntt  qquu’’ééllèèvvee..  

  

  88  --  LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ccllaassssee  eesstt  tteennuu  aauu  ddeevvooiirr  ddee  ddiissccrrééttiioonn  eett  ddee    

    rréésseerrvvee..  

  

  99  --  SSuuiivvii  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaasssseess  ::  ssii  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddéélliiccaatteess  ssuurr  uunn  ééllèèvvee  ddooiivveenntt  êêttrree    

    éévvooqquuééeess,,  eelllleess  llee  sseerroonntt  éévveennttuueelllleemmeenntt  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ssuuiivvii  mmeennssuueellllee..  

  

  1100  ––    LLeess  bbuulllleettiinnss  sseerroonntt  eennvvooyyééss  aauuxx  ffaammiilllleess  àà  ll’’iissssuu  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaassssee..    

  

    LLaa  ddiirreeccttiioonn  

  

  

EE..  IImmppaagglliiaazzzzoo,,  HH..  KKhhaaddrrii  
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