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CCoommiittéé  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee    
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MM..  DDeenniiss  BBlloouuiinn,,  ddiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt  --  CCeennttrree  LLoouuiiss--JJoolllliieett  
MM..  RRaayymmoonndd  GGiillbbeerrtt,,  ddiirreecctteeuurr  --  CCFFPP  ddee  LLiimmooiilloouu  
  
MMmmee  MMaarriiee--JJoossééee  AAllvvaarreezz,,  TTEESS    --    ÉÉccoollee  rrééggiioonnaallee  ddeess  QQuuaattrree--SSaaiissoonnss  
MMmmee  CCllaaiirree  BBaarrrryy,,  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  dduu  SSEERRQQ  
MMmmee  VVéérroonniiqquuee  BBoouuttiinn,,  eennsseeiiggnnaannttee  --  ÉÉccoollee  SSaaccrréé--CCooeeuurr  
MM..  RRiicchhaarrdd  DDooyyoonn,,  eennsseeiiggnnaanntt  --  ÉÉccoollee  JJeeaann--ddee--BBrréébbeeuuff  
  
MMmmee  LLiinnee  GGooddiinn,,  ccoommmmiissssaaiirree  
MM..  DDoonnaalldd  BBaaiillllaarrggeeoonn,,  ccoommmmiissssaaiirree  
MM..  JJeeaann--MMaarriiee  PPééppiinn,,  ccoommmmiissssaaiirree  
  
SSoouuttiieenn  tteecchhnniiqquuee  
MMmmee  DDeenniissee  MMcc  GGeeee  
SSeerrvviicceess  éédduuccaattiiffss  ddeess  jjeeuunneess  
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  LLAA  RRÉÉUUSSSSIITTEE  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS    
DDEESS  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  SSIITTUUÉÉSS  EENN  MMIILLIIEEUUXX  DDÉÉFFAAVVOORRIISSÉÉSS  11

  
  

11..  NNAATTUURREE  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
LLaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  ssoouutteenniirr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssiittuuééss  eenn  
mmiilliieeuuxx  ddééffaavvoorriissééss  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  eenn  éédduuccaattiioonn  ddeess  ééllèèvveess  qquuii  
ffrrééqquueenntteenntt  cceess  mmiilliieeuuxx..  DDee  pplluuss,,  eellllee  vviissee  àà  ddééffiinniirr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  
ssccoollaaiirree  ddee  llaa  CCaappiittaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééuussssiittee  éédduuccaattiivvee..  

  
  

22..  CCAADDRREE  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  
LLee  pprréésseenntt  pprroojjeett  ddee  ppoolliittiiqquuee  pprreenndd  aappppuuii  ssuurr  lleess  aarrttiicclleess  227755,,  3366  eett  3377  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  
ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ddee  lluuttttee  àà  llaa  
ppaauuvvrreettéé  eett  ddee  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  ppllaaccee  pprrééppoonnddéérraannttee  ddee  llaa  ffaammiillllee  
ccoommmmee  ppaarrtteennaaiirree..    CCee  pprroojjeett  ddee  ppoolliittiiqquuee  cciibbllee  ddeess  aaccttiioonnss  rreelliiééeess  àà  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  
llaa  pprréévveennttiioonn  ccoommmmee  uunnee  ssttrraattééggiiee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppoouurr  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  dduurraabblleess  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  éédduuccaattiiff,,  eett  rreelliiééeess  àà  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’iinntteerrvveenniirr  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  ééllaarrggii..  

  
  BBaasseess  llééggaalleess  

AA))  LL’’aarrttiiccllee  227755  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ppuubblliiqquuee  pprréécciissee  qquuee  ««  llaa  ccoommmmiissssiioonn  
ssccoollaaiirree  rrééppaarrttiitt  eennttrree  sseess  ééccoolleess,,  sseess  cceennttrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  sseess  cceennttrreess  
dd’’éédduuccaattiioonn  ddeess  aadduulltteess,,  ddee  ffaaççoonn  ééqquuiittaabbllee,,  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  iinnééggaalliittééss  ssoocciiaalleess  eett  
ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddeess  bbeessooiinnss  eexxpprriimmééss  ppaarr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  ddee  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aalllloouuééeess  ppaarr  llee  mmiinniissttrree,,  yy  ccoommpprriiss  llaa  ssuubbvveennttiioonn  ddee  ppéérrééqquuaattiioonn  llee  ccaass  
éécchhééaanntt,,  llee  pprroodduuiitt  ddee  llaa  ttaaxxee  ssccoollaaiirree  eett  lleess  rreevveennuuss  ddee  ppllaacceemmeenntt  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ccee  
pprroodduuiitt,,  ddéédduuccttiioonn  ffaaiittee  dduu  mmoonnttaanntt  qquuee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddéétteerrmmiinnee  ppoouurr  sseess  bbeessooiinnss  
eett  cceeuuxx  ddeess  ccoommiittééss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree..  LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddooiitt  pprréévvooiirr  lleess  mmoonnttaannttss  
aalllloouuééss  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ccoonnsseeiillss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  »»  

  
LL’’aarrttiiccllee  227755  aajjoouuttee  qquuee  ««  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddooiitt  rreennddrree  ppuubblliiccss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  
pprriinncciippeess  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss,,  dduu  pprroodduuiitt  ddee  llaa  ttaaxxee  ssccoollaaiirree  eett  ddeess  aauuttrreess  rreevveennuuss  
eennttrree  sseess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  lleess  ccrriittèèrreess  aafffféérreennttss  àà  cceess  oobbjjeeccttiiffss  eett  pprriinncciippeess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  
oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  pprriinncciippeess  eett  lleess  ccrriittèèrreess  qquuii  oonntt  sseerrvvii  àà  ddéétteerrmmiinneerr  llee  mmoonnttaanntt  qquu’’eellllee  rreettiieenntt  
ppoouurr  sseess  bbeessooiinnss  eett  cceeuuxx  ddeess  ccoommiittééss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree..  »»  

  
BB))  LL’’aarrttiiccllee  3366  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ppuubblliiqquuee  pprréécciissee  qquuee  ««  ll’’ééccoollee  eesstt  uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ddiissppeennsseerr  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  11  lleess  
sseerrvviicceess  éédduuccaattiiffss  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  llee  rrééggiimmee  ppééddaaggooggiiqquuee  ééttaabbllii  ppaarr  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  444477  eett  àà  ccoollllaabboorreerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  EEllllee  ddooiitt,,  nnoottaammmmeenntt,,  ffaacciilliitteerr  llee  cchheemmiinneemmeenntt  ssppiirriittuueell  ddee  ll’’ééllèèvvee  aaffiinn  
ddee  ffaavvoorriisseerr  ssoonn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt..  »»

                                                

  

 
1 La présente politique s’inspire de celle qui a été élaborée par la Commission scolaire Marie-Victorin en 2002. 
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««  EEllllee  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  dduu  pprriinncciippee  ddee  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess,,  dd’’iinnssttrruuiirree,,  ddee  
ssoocciiaalliisseerr  eett  ddee  qquuaalliiffiieerr  lleess  ééllèèvveess,,  ttoouutt  eenn  lleess  rreennddaanntt  aapptteess  àà  eennttrreepprreennddrree  eett  àà  rrééuussssiirr  uunn  
ppaarrccoouurrss  ssccoollaaiirree..  »»      
  
««  EEllllee  rrééaalliissee  cceettttee  mmiissssiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  uunn  ppllaann  ddee  
rrééuussssiittee..  »»  

LL’’aarrttiiccllee  3366  aajjoouuttee  qquuee  ««  llee  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  eesstt  ééllaabboorréé,,  rrééaalliisséé  eett  éévvaalluuéé  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  
aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ééllèèvveess,,  ddeess  ppaarreennttss,,  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’ééccoollee,,  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  ddeess  
aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’ééccoollee,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  ddee  llaa  
ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree..  »»  

  
  
CC))  LL’’aarrttiiccllee  3377  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ppuubblliiqquuee  pprréécciissee  qquuee  ««  llee  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  

ccoonnttiieenntt  lleess  oorriieennttaattiioonnss  pprroopprreess  àà  ll’’ééccoollee  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess..    
IIll  ppeeuutt  iinncclluurree  ddeess  aaccttiioonnss  ppoouurr  vvaalloorriisseerr  cceess  oorriieennttaattiioonnss  eett  lleess  iinnttééggrreerr  ddaannss  llaa  vviiee  ddee  
ll’’ééccoollee..  »»    

  
««  CCeess  oorriieennttaattiioonnss  eett  cceess  oobbjjeeccttiiffss  vviisseenntt  ll’’aapppplliiccaattiioonn,,  ll’’aaddaappttaattiioonn  eett  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  dduu  
ccaaddrree  nnaattiioonnaall  ddééffiinnii  ppaarr  llaa  llooii,,  llee  rrééggiimmee  ppééddaaggooggiiqquuee  eett  lleess  pprrooggrraammmmeess  dd’’ééttuuddeess  ééttaabblliiss  
ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree..  »»      
  
  

  OOrriieennttaattiioonnss  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  
AA))    PPoolliittiiqquueess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  

  LLaa  ppoolliittiiqquuee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  dd’’éédduuccaattiioonn  ddeess  aadduulltteess  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
ccoonnttiinnuuee  ««  AApppprreennddrree  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ssaa  vviiee  »»,,  MMEEQQ  22000022  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  
ssttrraattééggiieess  iinnttééggrrééeess  aauu  programme  d’aide  à  l’éveil  à  la  lecture  et  àprogramme d’aide à l’éveil à la lecture et à  l’écriture  l’écriture
dans  les  milieux  défavorisésdans les milieux défavorisés  ««  LLee  ppllaaiissiirr  ddee  lliirree  eett  dd’’ééccrriirree,,  ççaa  ccoommmmeennccee  bbiieenn  aavvaanntt  
ll’’ééccoollee  »»  eett  llee  programme  d’intervention  pour  favoriser  la  réussite  scolaire  programme d’intervention pour favoriser la réussite scolaire
dans  les  milieux  défavorisésdans les milieux défavorisés  ((FFaammiillllee  ––  ÉÉccoollee  ––  CCoommmmuunnaauuttéé))  ««  LLee  ppllaaiissiirr  ddee  
rrééuussssiirr  ssee  ccoonnssttrruuiitt  aavveecc  mmoonn  eennttoouurraaggee  »»,,  MMEEQQ  22000033  

  LLaa  ppoolliittiiqquuee  ffaammiilliiaallee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  FFaammiillllee  eett  ddee  ll’’EEnnffaannccee,,  MMFFEE  22000000  

  LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  lleeccttuurree  eett  dduu  lliivvrree  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  eett  ddeess  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ««  LLee  tteemmppss  ddee  lliirree,,  uunn  aarrtt  ddee  vviivvrree  »»,,  MMFFEE  11999988  

  
BB))    SSttrraattééggiieess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  

  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’aaccttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  
ppaauuvvrreettéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEmmppllooii  eett  ddee  llaa  SSoolliiddaarriittéé  ssoocciiaallee,,  ««  NNee  llaaiisssseerr  
ppeerrssoonnnnee  ddee  ccôôttéé  »»,,  MMEESSSS  22000011  

  LLee  ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee  22000055--22000088  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEmmppllooii  eett  ddee  llaa  SSoolliiddaarriittéé  
ssoocciiaallee,,  ««  PPoouurr  ffaavvoorriisseerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  àà  llaa  
pprroossppéérriittéé  dduu  QQuuéébbeecc  »»,,  MMEESSSS  22000055  
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  LLaa  ssttrraattééggiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ««  AAggiirr  aauuttrreemmeenntt  »»,,  MMEEQQ  22000022  

  
CC))    AAuuttrreess  ddooccuummeennttss  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  

  LL’’aavviiss  ssuurr  llaa  rreellaattiioonn  ffaammiillllee--ééccoollee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  ffaammiillllee  eett  ddee  ll’’eennffaannccee,,  
««  PPoouurr  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  ccoommpplliicciittéé  eennttrree  lleess  ffaammiilllleess  eett  ll’’ééccoollee  »»,,  CCFFEE  22000000  

  ««  LL’’ééccoollee  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ssaa  ccoommmmuunnaauuttéé  »»,,  ssyynntthhèèssee  dd’’uunnee  ééttuuddee  eexxpplloorraattooiirree,,  
MMEELLSS  22000066  

  
  

22..33  OOrriieennttaattiioonnss  llooccaalleess  
  LLee  ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  llaa  CCaappiittaallee  22000077--22001122..  

  
22..44  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ssttrraattééggiieess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  aa  ccoonnsseennttii  pplluussiieeuurrss  rreessssoouurrcceess  ddeeppuuiiss  22000033--22000044  eett  llaa  

pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  vviieenntt  eennccaaddrreerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmeessuurreess  aalllloouuééeess..  
  
  
  

33..  PPOOPPUULLAATTIIOONN  VVIISSÉÉEE  PPAARR  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
LLaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  ss’’aaddrreessssee  aauuxx  ééllèèvveess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  nniivveeaauu  pprriimmaaiirree  eett  
sseeccoonnddaaiirree  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  cclliieennttèèllee  pprroovveennaanntt  ddee  mmiilliieeuuxx  ddééffaavvoorriissééss  ffrrééqquueennttaanntt  lleess  cceennttrreess  
dd’’éédduuccaattiioonn  ddeess  aadduulltteess..    PPlluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  eellllee  vviissee  lleess  ééllèèvveess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  
rraannggss  ddéécciilleess  88,,  99  eett  1100  22  aaiinnssii  qquuee  lleess  ffaammiilllleess  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..    LLaa  ccaarrttee  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  ssccoollaaiirree  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn,,  dduu  LLooiissiirr  eett  dduu  SSppoorrtt  ccoonnssttiittuuee  llaa  
rrééfféérreennccee  eenn  ccee  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  cciibbllééss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  
ppoolliittiiqquuee..  

  
  

44..  PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  BBAASSEE  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
  CCoonntteexxttee  ggéénnéérraall  

LLaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééffaavvoorriissaattiioonn  qquuii  aaffffeeccttee  lleess  
ééllèèvveess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  eett,,  pplluuss  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt,,  lleess  eeffffeettss  ddee  cceellllee--ccii  ssuurr  
llaa  rrééuussssiittee..    EEllllee  rreeccoonnnnaaîîtt  ::  
  
AA))  qquuee  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess  ss’’eexxpprriimmee  ddiifffféérreemmmmeenntt  ddaannss  cceess  mmiilliieeuuxx  eett  qquuee  cceettttee  

ddiifffféérreennccee  ssee  ttrraadduuiitt  ppaarr  ddeess  iinnééggaalliittééss  ssoocciiaalleess  eett  ddeess  ééccaarrttss  iimmppoorrttaannttss  ddee  
rrééuussssiittee  eett  ddee  rreennddeemmeenntt  ssccoollaaiirree  ddeess  ééllèèvveess..  CCeettttee  ddiifffféérreennccee  ssee  ttrraadduuiitt  aauussssii  ppaarr  
uunn  sseeggmmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  éépprroouuvvee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  ss’’iinnttééggrreerr  ddaannss  llee

                                                

  

 
2 Les rangs déciles sont ceux de l’IMSE (indice de milieu socio-économique) – il s’agit d’un indice qui utilise la proportion des mères sous-

scolarisées (2/3 de l’indice) et la proportion de parents inactifs sur le plan de l’emploi (1/3 de l’indice) et du SFR (indice du seuil de faible 
revenu). 
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mmoonnddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  qquuii  eesstt  pplluuss  vvuullnnéérraabbllee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  qquuii  mmaanniiffeessttee  
ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  lleeccttuurree  eett  dd’’ééccrriittuurree;;  33

  
BB))  qquuee  ddeess  ddiissttaanncceess  éédduuccaattiivveess,,  ssoocciiaalleess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ssééppaarreenntt  llee  lliieeuu  

éédduuccaattiiff  ffaammiilliiaall  dduu  lliieeuu  éédduuccaattiiff  ssccoollaaiirree;;  
  
CC  qquuee  cceettttee  ddiifffféérreennccee  iinnfflluueennccee  lleess  vvaalleeuurrss  hhuummaaiinneess  eett  éédduuccaattiivveess  vvééhhiiccuullééeess  aauu  

sseeiinn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss;;  
  
DD))  qquuee  cceettttee  ddiifffféérreennccee  aaiinnssii  qquuee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  dd’’ééllèèvveess  iissssuuss  ddee  mmiilliieeuuxx  

ddééffaavvoorriissééss  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ccoommmmaannddeenntt  ddeess  aaccttiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  llaa  
ppaarrtt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  éédduuccaattiivvee..  

  
  

44..22          PPrriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  
LLaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  lleess  ssiixx  ((66))  pprriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  ssuuiivvaannttss  ::  

11..  llee  ccoonntteexxttee  ggéénnéérraall  qquuii  vviieenntt  dd’’êêttrree  pprréésseennttéé  iinncciittee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  àà  
aaccttuuaalliisseerr,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee,,  sseess  oorriieennttaattiioonnss  eett  sseess  mmeessuurreess  
ddee  ssoouuttiieenn  eennvveerrss  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess,,  lleess  ffaammiilllleess  eett  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé;;  

  
22..  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

ssccoollaaiirree  ppaassssee  ppaarr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  eennttrree  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé;;  

  
33..  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ssee  ddooiitt  dd’’aaggiirr  aavveecc  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’ééccoollee,,  lleess  ppaarreennttss,,  llaa  

ffaammiillllee  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ppoouurr  aassssuurreerr,,  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  eennffaannttss  eett  
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee  ddiippllôômmaattiioonn  ddaannss  cceess  mmiilliieeuuxx;;  

  
44..  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  eett  sseess  ééttaabblliisssseemmeennttss  nnee  ppeeuuvveenntt,,  àà  eeuuxx  sseeuullss,,  aassssuurreerr  ddee  

ffaaççoonn  aaddééqquuaattee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  ((iinnssttrruuiirree,,  ssoocciiaalliisseerr  eett  qquuaalliiffiieerr));;  
  
55..  llaa  ffaammiillllee  rreepprréésseennttee  llee  pprreemmiieerr  lliieeuu  dd’’éédduuccaattiioonn  ddee  ll’’eennffaanntt  eett,,  ccoonnssééqquueemmmmeenntt,,  

llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnssiiddèèrree  llee  lliieenn  ffaammiillllee--ééccoollee  ccoommmmee  uunn  ffaacctteeuurr  
ddéétteerrmmiinnaanntt  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceess  ééllèèvveess;;  

  
66..  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  cchhaanncceess  ddee  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess  oobblliiggee  àà  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  ééqquuiittaabbllee  ddee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  àà  lleeuurr  rreeddééppllooiieemmeenntt..

                                                

  
  
  
  
  

 
3 On trouvera à l’annexe 1, un inventaire non exhaustif de recherches qui servent de fondements à ces constats. 
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55..  OORRIIEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
AAffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  llaa  rrééuussssiittee  dduu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’ééllèèvveess  ddee  cceess  mmiilliieeuuxx,,  llaa  pprréésseennttee  
ppoolliittiiqquuee  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  qquuaattrree  ((44))  aaxxeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ::  

11..  aappppuuyyeerr  ll’’ééllèèvvee  ddaannss  ssaa  rrééuussssiittee;;  

  

22..  ssoouutteenniirr  ::  aa))  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannss  lleeuurr  
mmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee;;  

    bb))  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  éédduuccaattiiffss,,  ddee  ppllaannss  ddee  
rrééuussssiittee  eett  ddee  pprroojjeettss  llooccaauuxx  aaddaappttééss  aauuxx  ééllèèvveess,,  aauuxx  ffaammiilllleess  eett  llaa  
ccoommmmuunnaauuttéé;;  

33..  pprroommoouuvvooiirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffaammiilliiaalleess  eett  lleess  pprraattiiqquueess  éédduuccaattiivveess  ppaarreennttaalleess  eenn  lliieenn  
aavveecc  llaa  rrééuussssiittee;;  

44..  mmoobbiilliisseerr  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aauuttoouurr  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess..  
  
  
  

66..  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
PPoouurr  rrééaalliisseerr  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee,,  iill  iimmppoorrttee  ::    

AA))  ddee  ssoouutteenniirr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  ddaannss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  lleeuurr  pprroojjeett  
éédduuccaattiiff  eett  ddee  lleeuurr  ppllaann  ddee  rrééuussssiittee  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  qquuaattrree  aaxxeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  
llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee;;      
  

BB))  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee,,  ddaannss  llee  mmooddee  dd’’aallllooccaattiioonn  eett  ddaannss  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  
ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree,,  llee  ppooiiddss  rreellaattiiff  ddee  llaa  ddééffaavvoorriissaattiioonn  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee;;  

  
CC))  ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ll’’ééccoollee  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  

ddeess  ffaammiilllleess,,  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  aauuxx  vvaalleeuurrss  éédduuccaattiivveess  
pprrooppiicceess  àà  llaa  rrééuussssiittee,,  ddaannss  uunnee  aapppprroocchhee  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn;;  
  

DD))  ddee  pprroommoouuvvooiirr  eett  ddee  ssoouutteenniirr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppaarreennttaallee  eett  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee  ddeess  
ppaarreennttss  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’ééccoollee  eett  ddaannss  llaa  rrééuussssiittee  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss  eenn  mmeettttaanntt  eenn  
ppllaaccee  ddeess  mmooddaalliittééss  aapppprroopprriiééeess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn;;  

  
EE))  ddee  ddéévveellooppppeerr  ddeess  ccoollllaabboorraattiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee--aaccttiioonn  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddiivveerrssiiffiiééss  

ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  rreellaattiioonnss  ffaammiillllee,,  ééccoollee  eett  ccoommmmuunnaauuttéé..    
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77..  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  SSEELLOONN  LLEESS  AAXXEESS  ((44))  
DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
PPrreemmiieerr  aaxxee  ::  aappppuuyyeerr  ll’’ééllèèvvee  ddaannss  ssaa  rrééuussssiittee  

AAuu  pprrééssccoollaaiirree  eett  aauu  pprriimmaaiirree,,  lleess  ssttrraattééggiieess  pprriivviillééggiiééeess  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  rrééuussssiittee    ssoonntt  lleess  
ssuuiivvaanntteess  ::    

  aauu  pprrééssccoollaaiirree,,  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ffoonnddééeess  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  pprrééddiiccttiiffss  44  ddee  llaa  
rrééuussssiittee  ssccoollaaiirree  eenn  ffaavvoorriissaanntt  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  eennffaannttss  ddee  00--55  aannss  eenn  
ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ddiivveerrss  ppaarrtteennaaiirreess;;  
  

  aauu  pprriimmaaiirree,,  ddeess  ssttrraattééggiieess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ppllaannss  ddee  rrééuussssiittee  qquuii  
vviisseenntt  ttrrooiiss  ((33))  oobbjjeeccttiiffss  ::  

aa))  ddeess  pprraattiiqquueess  éédduuccaattiivveess  rreennoouuvveellééeess  ((ppaarr  eexxeemmppllee,,  llaa  ggeessttiioonn  éédduuccaattiivvee  ddee  llaa  
ccllaassssee;;  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  ppééddaaggooggiiqquuee;;  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  àà  
ttrroouuvveerr  eennttrree  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ssiittuuaattiioonnss  ccoommpplleexxeess  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  eett  
dd’’éévvaalluuaattiioonn;;  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ssiittuuaattiioonnss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddee  
ll’’éévvaalluuaattiioonn));;  

bb))  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  llaa  lleeccttuurree  eett  dduu  ggooûûtt  ddee  lliirree;;    

cc))  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  dduu  nniivveeaauu  ccuullttuurreell  ddeess  ééllèèvveess  eenn  ccoollllaabboorraanntt  aavveecc  lleess  rreessssoouurrcceess  
ddeess  mmiilliieeuuxx,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  lliieeuuxx  ddee  ccuullttuurree..  

  
  

AAuu  sseeccoonnddaaiirree,,  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  éédduuccaattiivvee  aauu  cceennttrree  ddee  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvveerraa  
ll’’ééllèèvvee  eesstt  pprrééccoonniissééee  ppoouurr  pprréévveenniirr  llee  ddééccrroocchhaaggee  ssccoollaaiirree  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess..      

TTrrooiiss  ((33))  oobbjjeeccttiiffss  ssoonntt  vviissééss  ::    

11..    ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ll’’ééllèèvvee  ::    

aa))  aauu  ppllaann  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ::  
  lleess  aapppprreennttiissssaaggeess  ssccoollaaiirreess;;  

  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eennvveerrss  lleess  aapppprreennttiissssaaggeess  ((ssuurrttoouutt  eenn  lleeccttuurree  eett  eenn  
mmaatthhéémmaattiiqquuee));;  

  
bb))  aauu  ppllaann  ddee  llaa  ssoocciiaalliissaattiioonn  ::  

  lleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  ppaaiirrss  eett  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss;;  

  llee  bbiieenn--êêttrree  eett  lleess  hhaabbiilleettééss  ssoocciiaalleess;;

                                                

  
  
  
  
  
  

 
4 Notamment l’éveil à la lecture et à l’écriture, le développement de la conscience phonologique, l’apprentissage des lettres de l’alphabet dès la 

maternelle, etc. 
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cc))      aauu  ppllaann  ddee  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ::  
  lleess  aassppiirraattiioonnss  ssccoollaaiirreess  eett  pprrooffeessssiioonnnneelllleess;;  

  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunn  ddiippllôômmee  oouu  dd’’uunnee  qquuaalliiffiiccaattiioonn;;  
  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrsséévvéérraannccee;;  
  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ssoorrttiieess  ssaannss  ddiippllôômmee  nnii  qquuaalliiffiiccaattiioonn;;  

  
  

22..    ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ppootteennttiieell  éédduuccaattiiff  eenn  ttrraavvaaiillllaanntt  ::  

aa))  ssuurr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ttoouuss  eennvveerrss  llee  cclliimmaatt  ddee  ll’’ééccoollee  ((cclliimmaatt  rreellaattiioonnnneell,,  
aappppaarrtteennaannccee,,  cclliimmaatt  éédduuccaattiiff,,  ssééccuurriittéé  eett  jjuussttiiccee));;  

  
bb))  ssuurr  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ::  

  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell;;  
  
cc))  ssuurr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ééccoollee--ffaammiillllee  ::  

  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ééccoollee--ffaammiillllee;;  
  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  àà  llaa  vviiee  ddee  ll’’ééccoollee;;  

  
dd))  ssuurr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ééccoollee--ccoommmmuunnaauuttéé  ::  

  llee  rréésseeaauu  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eexxtteerrnneess;;  

  lleess  ssoolluuttiioonnss  ccoonncceerrttééeess  eett  hhaarrmmoonniissééeess..  
  

33..    llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ((ccllaarriiffiiccaattiioonn  ddeess  rrôôlleess,,  
ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  sseerrvviicceess,,  eettcc..))..  
  
  

ÀÀ  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  aadduulltteess,,  llaa  ssttrraattééggiiee  pprriivviillééggiiééee  rreeppoossee  ssuurr  ddeeuuxx  ppôôlleess..  
LLee  pprreemmiieerr  ppôôllee  vviissee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ééllèèvveess  vveerrss  llaa  rrééuussssiittee  ::  

aa))  aaccccuueeiilllliirr  lleess  ééllèèvveess  ::  lleess  aaiiddeerr  àà  ssee  ssiittuueerr,,  àà  ss’’oorriieenntteerr,,  àà  ffoorrmmuulleerr  uunn  pprroojjeett;;  
rreeccoonnnnaaîîttrree  lleeuurrss  aaccqquuiiss  eett  lleess  rrééfféérreerr  aauu  bbeessooiinn..  DDéévveellooppppeerr  eett  ddiissppeennsseerr  ddaannss  
cchhaaqquuee  cceennttrree  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’aaccccuueeiill,,  ddee  rrééfféérreennccee,,  ddee  ccoonnsseeiill  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
((SSAARRCCAA));;  

bb))  iinnttééggrreerr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ééllèèvveess  ::  ffaavvoorriisseerr  ll’’iinnsseerrttiioonn  ddeess  ééllèèvveess  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  
aadduullttee,,  lleess  aaiiddeerr  àà  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ccee  mmiilliieeuu,,  àà  ss’’iinnffoorrmmeerr,,  àà  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  
eett  àà  rreeccoouurriirr  aauuxx  rreessssoouurrcceess..  DDéévveellooppppeerr  lleess  sseerrvviicceess  dd’’eennttrrééee  eenn  ffoorrmmaattiioonn  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  ééllèèvveess  eett  sseelloonn  lleess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  ddeess  ddiivveerrss  ggrroouuppeess;;  

cc))  aaccccoommppaaggnneerr  eett  ccoonnsseeiilllleerr  lleess  ééllèèvveess  ddaannss  llaa  pprréécciissiioonn  eett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurr  
pprroojjeett..  DDéévveellooppppeerr  eett  mmiieeuuxx  iinnttééggrreerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  lleess  sseerrvviicceess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
ddeess  ééllèèvveess  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  lleeuurr  mmaaiinnttiieenn  eenn  ffoorrmmaattiioonn;;  

dd))  ddiissppeennsseerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  ll’’iinnttééggrraalliittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ddee  ssoonn  
pprroojjeett..  DDiivveerrssiiffiieerr  lleess  pprraattiiqquueess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  ddeess  bbeessooiinnss  
ppaarrttiiccuulliieerrss  ddee  cchhaaqquuee  ggrroouuppee..  
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LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ppôôllee  vviissee  àà  aaccccrrooiittrree  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cceellllee  
ddeess  mmiilliieeuuxx  ddééffaavvoorriissééss,,  àà  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeess  aadduulltteess..    PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  ddeeuuxx  mmooyyeennss  ssoonntt  
rreetteennuuss  ::  

aa))  ffaavvoorriisseerr  eett  ssoouutteenniirr  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppaarr  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  lleess  ééccoolleess,,  lleess  aaggeennttss  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  eett  lleess  
oorrggaanniissmmeess  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  cceess  mmiilliieeuuxx  ::  

  ccoonncceevvooiirr  eett  oorrggaanniisseerr  uunn  mmééccaanniissmmee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  ddee  lliiaaiissoonn  aavveecc  llee  mmiilliieeuu;;  

  mmeettttrree  àà  jjoouurr  uunn  ppoorrttrraaiitt  ddeess  cclliieennttèèlleess  àà  ddeesssseerrvviirr  eett  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn;;  
  ééllaabboorreerr  uunn  ppllaann  ddee  pprréésseennccee  eett  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  eett  uunn  ppllaann  ddee  

rreepprréésseennttaattiioonn  vviissaanntt  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ddeess  oorrggaanniissmmeess  dduu  mmiilliieeuu;;  

  cciibblleerr  eett  rreejjooiinnddrree  ddeess  ggrroouuppeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddee  cclliieennttèèllee..  
  

bb))  aauuggmmeenntteerr  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ::  ddiivveerrssiiffiieerr  lleess  lliieeuuxx  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  aajjoouutteerr  ddeess  
ppooiinnttss  ddee  sseerrvviiccee  eett  aauuggmmeenntteerr  llee  nnoommbbrree  ddee  pprroottooccoolleess  dd’’eenntteennttee  aavveecc  ddeess  
oorrggaanniissmmeess  ddee  cceess  mmiilliieeuuxx..  

  
DDeeuuxxiièèmmee  aaxxee  ::  ssoouutteenniirr  ::  
AA))    ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  ddaannss  lleeuurr  mmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee..  

  PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff,,  iill  ffaauutt  ::    

aa))  aaccccoorrddeerr  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannss  lleeuurr  cchheemmiinneemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell,,  
aavveecc  llaa  pprriioorriittéé  aaccccoorrddééee  àà  cceelllleess  qquuii  eenn  ssoonntt  àà  lleeuurrss  cciinnqq  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  ddee  
ttrraavvaaiill;;  

bb))  ooffffrriirr  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  rrééuussssiittee  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  ddeess  aapppprroocchheess  nnoovvaattrriicceess;;  
lleess  iinncciitteerr  àà  aaddaapptteerr  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  
éédduuccaattiivveess  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ffaammiilllleess  eett  ddeess  ééllèèvveess;;  

cc))  iinncciitteerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  àà  aaccqquuéérriirr  eett  àà  
mmaaiinntteenniirr  àà  jjoouurr  sseess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  lleess  ddiimmeennssiioonnss  ccuullttuurreelllleess,,  ssoocciiaalleess,,  
ééccoonnoommiiqquueess  eett  dduu  mmooddee  ddee  vviiee  ddeess  ffaammiilllleess  eett  ddeess  ééllèèvveess  dduu  sseecctteeuurr  ddee  lleeuurr  ééccoollee;;  

dd))  ffaavvoorriisseerr  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  eett//oouu  llee  mmaaiinnttiieenn,,  eennttrree  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’ééccoollee,,  lleess  ééllèèvveess,,  
lleess  ffaammiilllleess  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé,,  ddee  rraappppoorrttss  aauutthheennttiiqquueess  ffoonnddééss  ssuurr  llaa  
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  rréécciipprrooqquuee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ppaarreennttss,,  ddeess  ééllèèvveess,,  dduu  ppeerrssoonnnneell  
ddee  ll’’ééccoollee  eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  dduu  mmiilliieeuu;;  

ee))  ffaavvoorriisseerr  eett  ssoouutteenniirr  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ssyynnddiiccaattss  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess..  
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BB))  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  éédduuccaattiiffss,,  ddee  ppllaannss  ddee  rrééuussssiittee  eett  ddee  pprroojjeettss  llooccaauuxx  
aaddaappttééss  aauuxx  ééllèèvveess,,  aauuxx  ffaammiilllleess  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  

  PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff,,  iill  ffaauutt  ::  

aa))  ddéévveellooppppeerr  eett  mmaaiinntteenniirr  uunnee  rreellaattiioonn  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ffaammiillllee--ééccoollee  qquuii  eesstt  pprrooppiiccee  
àà  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ll’’ééllèèvvee,,  qquuii  ppuuiissssee  ss’’eexxpprriimmeerr  àà  ll’’ééccoollee  eett  àà  llaa  mmaaiissoonn;;  

bb))  éévviitteerr  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  ccllaasssseess  ddee  ll’’aaddaappttaattiioonn  ssccoollaaiirree  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
ssiittuuééss  eenn  mmiilliieeuuxx  ddééffaavvoorriissééss..  

  
  

TTrrooiissiièèmmee  aaxxee  ::  pprroommoouuvvooiirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffaammiilliiaalleess  eett  lleess  pprraattiiqquueess  éédduuccaattiivveess  ppaarreennttaalleess  
eenn  lliieenn  aavveecc  llaa  rrééuussssiittee  eenn  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoocciiaauuxx  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ::  
PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff,,  iill  ffaauutt  ::    

aa))  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ppaarreennttaalleess  lliiééeess  àà  llaa  rrééuussssiittee,,  eenn  
pprriivviillééggiiaanntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  lleeccttuurree,,  llaa  ggeessttiioonn  dduu  tteemmppss,,  llee  
ssoouuttiieenn  aauuxx  ssttrraattééggiieess  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  eett  lleess  hhaabbiilleettééss  ssoocciiaalleess;;  

bb))  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  ffaammiilllleess  aayyaanntt  ddeess  eennffaannttss  
ââggééss  ddee  00  àà  44  aannss..  

  
  
QQuuaattrriièèmmee  aaxxee  ::  mmoobbiilliisseerr  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aauuttoouurr  ddee  llaa  rrééuussssiittee::  
PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff,,  iill  ffaauutt  ::    

aa))  ddéévveellooppppeerr  ddeess  mmooyyeennss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaddééqquuaattss  eennttrreess  lleess  
oorrggaanniissmmeess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  ll’’ééccoollee;;  

  bb))  rreennffoorrcceerr  llaa  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  éédduuccaattiivvee  eennttrree  lleess  oorrggaanniissmmeess,,  lleess  ffaammiilllleess  eett  ll’’ééccoollee;;  

cc))  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  sseerrvviicceess  dd’’aanniimmaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddééddiiééss  aauu  
ppeerrssoonnnneell  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  eett  vviissaanntt  ll’’ééllaabboorraattiioonn  aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  
ddee  ppllaannss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ssuurr  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  ééllèèvveess..  

  
  

88..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  DDEE  LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
AA))  IIll  eesstt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  llaa  

CCaappiittaallee  ddee  vveeiilllleerr  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee..  
  
BB))  LLeess  sseerrvviicceess  éédduuccaattiiffss  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmooddaalliittééss  

dd’’aapppplliiccaattiioonn  ::  

aa))  eenn  ddiiffffuussaanntt  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  aauupprrèèss  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  eett  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess;;  

bb))  eenn  pprrooppoossaanntt  ddeess  ooffffrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneenntteess  aauu  ppeerrssoonnnneell  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss;;  

cc))  eenn  ssoouutteennaanntt  lleess  ddiirreeccttiioonnss  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannss  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  
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CC))  LLeess  ddiirreeccttiioonnss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  ::  

aa))  ss’’aassssuurreenntt  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  lleess  ppaarreennttss  ddeess  ééllèèvveess  eett  lleess  ééllèèvveess  ccoonnnnaaiisssseenntt  llaa  ppoolliittiiqquuee;;  

bb))  ss’’aassssuurreenntt  qquuee  lleess  oorrggaanniissmmeess  oouu  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleeuurr  
sseecctteeuurr  ssooiieenntt  iinnffoorrmmééss  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee;;  

cc))  ss’’aassssuurreenntt  qquuee  lleeuurr  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  eett  lleeuurr  ppllaann  ddee  rrééuussssiittee  ppeerrmmeetttteenntt  llaa  mmiissee  eenn  
œœuuvvrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee..  

  
  

99..  AACCTTUUAALLIISSAATTIIOONN  EETT  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
LL’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ppoolliittiiqquuee  nnéécceessssiitteenntt  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  
ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  eett  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ddee  
ccoonncceerrtt  aaffiinn  ddee  rréédduuiirree  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ddééffaavvoorriissaattiioonn..    

LLeess  ddiirreeccttiioonnss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoonncceerrnnééss  ddééppoosseenntt,,  aannnnuueelllleemmeenntt  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  
ggéénnéérraallee,,  uunn  bbiillaann  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  eett  lleeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee..  
  
  

1100..    EENNTTRRÉÉEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
CCeettttee  ppoolliittiiqquuee  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  ddèèss  ll’’aaddooppttiioonn  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess..  
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AANNNNEEXXEE  11  
 
 
 

1. LLeess  mmeessuurreess  ccoommppeennssaattooiirreess    
  

BB..  TTeerrrriissssee,,  MM..LL..  LLeeffeebbvvrree  eett  NN..  MMaarrttiinneett,,  Analyse  des  caractéristiques  des  mesures  Analyse des caractéristiques des mesures
d’intervention  éducative  précoce  et  comparaison  de  leurs  effets  à  moyen  terme  sur  d’intervention éducative précoce et comparaison de leurs effets à moyen terme sur
l’adaptation  scolaire  et  sociale  des  enfants  de  milieu  socio-économiquement  faiblel’adaptation scolaire et sociale des enfants de milieu socio-économiquement faible,,  
MMoonnttrrééaall,,  CCoonnsseeiill  qquuéébbééccooiiss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssoocciiaallee,,  aavvrriill  22000000  
 

 RR..EE..  TTrreemmbbllaayy  eett  aauuttrreess,,  Impact  des  mesures  d’éducation  préscolaire  en  milieu  Impact des mesures d’éducation préscolaire en milieu
défavorisé  sur  l’Ile  de  Montréaldéfavorisé sur l’Ile de Montréal,,  CCoonnsseeiill  qquuéébbééccooiiss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssoocciiaallee,,  aavvrriill  22000000  
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