
AN AEP (Association d’Éducation Populaire) : 
Implijet e vez gant ar gevredigezh-se an implijidi n'int ket kelennerien (ASEM, tud ar c'hempenn hag ar 
c'hantin), ober a ra war dro melestradurezh ar skol (teñzoriezh, fakturennoù, darempredoù gant an dilenni-
di). Bodadoù labour zo en hon AEP, e peb bodad  ez eus 2 zen a youl vat d'an nebeutañ a gemer perzh er 
C'huzul Merañ (21 ezel).

Bod ha Boued ( Tro dro d'ar skol) :
E Diwan Lesneven e vez graet war dro ar c'hantin hag an diwallerezh gant ur gevredigezh all eget an AEP. Tu 
zo da v/Bod ha Boued goprañ implijidi n'int ket kelennerien. Ober a ra war dro ar boued hag e fakturennoù, 
ha fakturiñ a ra ivez an diwallerezh ha merennoù-bihan.

Skoazell : 
Aozañ a ra ar gevredigezh-se abadennoù ha gouelioù a-benn gounit arc'hant evit an AEP hag ar skol. 
An arc'hant-se a servij da baeañ an implijidi, feurm ar skol, ar c'hargoù hag ar fakturennoù. Sikour a ra ivez evit 
paeañ ar raktresoù pedagogel. Kuzul Merañ ar skoazell zo ennañ 14 ezel. Galvet e vez kerent ar vugale ur 
wech an amzer evit kemer perzh a youl vat er gouelioù aozet gant ar skoazell.

KARTA AR GERENT
SKOL DIWAN LESNEVEN

Choazet ho peus ur skol kaset en-dro gant ur gevredigezh, 
setu perak ez eus ezhomm ac'hanoc'h evit kemer perzh e 

mont en dro ar skol !

ASAMBLES EVIT AR SKOL
Skol Diwan Lesneven zo kaset en-dro gant ur gevredigezh.

Lakaat anv ho pugel er skol-se a dalvez bezañ ezel eus an AEP ha kemer perzh 
er skoazell : en ur zont a youl vat er gouelioù ha/ pe kemer perzh en ur bodad 

labour, ha/ pe en ur reiñ arc'hant*.

Petra a dalv kemer perzh ?
• Dont d’ar C’huzul Merañ
• Kemer perzh e abadennoù ar Skoazell ( 2 pe 3 gwech ar bloaz)
• kemer perzh er bodadoù labour ( merañ an implijidi, darempredoù, fakturennoù..)
• Reiñ arc’hant ur wech an amzer d’ar Skoazell
• Reiñ un taol sikour tro-dro d’ar skol pa vez ezhomm
• Respont d’ar posteloù, memes mard eo evit lavar ne c’hellit ket sikour

Padout a ra skol hor bugale a drugarez da sikour ar gerent, ezhomm zo ac’hanoc’h.

Penaos kaout titouroù ouzhpenn ?
• Lenn mat ar melloù hag an titouroù kaset gant ho pugale
• Mont alies a-walc’h war lec’hienn internet ar skol www.diwanlesneven.bzh
• Komz gant ar renerezh pe gant ar skolaerien
• Mont e darempred gant izili ar c’hevredigezhioù : chomlec’hioù e pezh-stag

*Reiñ arc’hant a c’hell digreskiñ ho tailhoù

SINADUR AR GARTA / TROC’HAD PAPER DA GAS EN-DRO SINET, DRE SAC’H SKOL HO PUGEL, 
EVIT AR 25 A VIZ GENVER

ANV :   ANV BIHAN :     TAD/MAMM :
Lennet ‘meus mat karta skol kevredigezhel va bugel, a-du on da gemer perzh e mont en-dro ar skol.
     En ul lakaat va anv en ur bodad labour evit an AEP/      En ul lakaat va anv en ur bodad labour evit Bod ha boued/      En ur reiñ arc’hant 
( kasit ho chekenn dindan anv Skoazell Lesneven)/     En ul lakaat ho anv e abadennoù ar skoazell (kavout a rit listenn an abadennoù e 
kein an diell-mañ)

DEIZIAD      SINADUR(IOÙ)


