
CCooddee  ddee  ddééoonnttoollooggiiee  ddeess  aaccccuueeii ll llaanntteess  ccoonnvveenntt iioonnnnééeess    
ddee  ll ’’AASSBBLL  ««  LLEE  SSOOUURRIIRREE  »»,,  

  
  
DDééff iinnii tt iioonn  
  
LLee  ccooddee  ddee  ddééoonnttoollooggiiee  eesstt  ddééffiinnii  ppaarr  ll ’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrèègglleess,,  ddeess  oobbll iiggaatt iioonnss  eett   ddeess  
rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss   qquuee  ttoouuttee  aaccccuueeiillllaannttee  ddee  ll’’AAssbbll  ddooiitt  aapppplliiqquueerr  eett  rreessppeecctteerr  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  
ddee  ssaa  ffoonnccttiioonn..  
  
CCeettttee  ddééffiinniittiioonn  ccoonncciissee  rreeccoouuvvrree  ppoouurr  lleess  aaccccuueeiillllaanntteess  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ccoommppoorrtteemmeennttss  
rreellaattiioonnnneellss  aavveecc  lleess  eennffaannttss,,  lleess  ppaarreennttss,,  llee    sseerrvviiccee  eett  ll’’OONNEE  eett  ttoouutt  ccee  qquuii  ccoonnddiittiioonnnnee  cceess  
rreellaattiioonnss..  
  
LLee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  cceess  rrèègglleess  aauurraa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  pprréévvuueess  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt..  
  
  
  
RRèègglleess  eett   mmooddaall ii ttééss  dd’’aappppll iiccaatt iioonn  
  

••  LL’’aaccccuueeiillllaannttee  vveeiillllee  àà  rreessppeecctteerr  ll’’iinnttééggrriittéé  pphhyyssiiqquuee,,  ppssyycchhiiqquuee  eett  mmoorraallee,,  llaa  ddiiggnniittéé  eett  
llaa  vviiee  pprriivvééee  ddeess  eennffaannttss  aaccccuueeiilllliiss  eett  ddee  lleeuurr  ffaammiillllee,,  lleeuurr  ooppttiioonn  pphhiilloossoopphhiiqquuee  eett  
rreelliiggiieeuussee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  aappppaarrtteennaannccee  ddee  rraaccee  eett  ddee  ccuullttuurree..  

  
••  EEllllee  ss’’eennggaaggee  àà  rreessppeecctteerr  llee  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell  lliiéé    aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  lleeuurr  

aaccttiivviittéé    eett  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  cceellllee--ccii    ((sseerrvviiccee,,  ppaarreennttss,,  ccoollllèègguueess,,  
eennffaannttss..  
CCee  sseeccrreett  ddooiitt  êêttrree  lleevvéé  aauupprrèèss  dd’’uunnee  aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  ssii  ll’’iinnttéérrêêtt  mmaajjeeuurr  oouu  llaa  vviiee  
ddee  ll’’eennffaanntt  eesstt  mmeennaaccéé  ddaannss  ssoonn  iinnttééggrriittéé  pphhyyssiiqquuee,,  ppssyycchhiiqquuee  oouu  mmoorraallee..  

  
••  EEllllee  vveeiillllee  àà  rreessppeecctteerr  llee  rrèègglleemmeenntt  dd’’oorrddrree  iinnttéérriieeuurr  dduu  sseerrvviiccee  
  
••  EEllllee    ss’’eennggaaggee  àà  ttrraaiitteerr  aavveecc  rreessppeecctt  eett  hhoonnnnêêtteettéé  lleess  ccoollllèègguueess  ddee  ttrraavvaaiill,,  lleess  

rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’AAssbbll  eett  ddee  ll’’OONNEE  aaiinnssii  qquuee  lleess  bbiieennss  mmaattéérriieellss  qquuii  lluuii  ssoonntt  pprrêêttééss  
ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssaa  ffoonnccttiioonn..  

  
••  EEllllee  vveeiillllee  àà  pprréévveenniirr  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssoocciiaall  ddee  sseess  ccoonnggééss  

oouu  ddee  ttoouuttee  iinnccaappaacciittéé  àà  ttrraavvaaiilllleerr..  
  

••  EEllllee  ppeerrmmeett  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ffaammiilliiaarriissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennffaanntt  eett    sseess  ppaarreennttss..  
  
••  EEllllee  rréésseerrvvee  ll’’eessppaaccee  nnéécceessssaaiirree  aauu  bboonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt    eenn  ll’’aamméénnaaggeeaanntt  

ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  aaddaappttééee  ppoossssiibbllee..  
  

••  EElllleess  aaccccoorrddee  ll’’aatttteennttiioonn  uuttiillee  àà  ll’’aaccccuueeiill  llee  pplluuss  rraassssuurraanntt  ppoouurr  ll’’eennffaanntt..      
  

••  EEllllee  éévviittee  dd’’aabbuusseerr  ddee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  dd’’aadduullttee  ddaannss  ssoonn  aattttiittuuddee  éédduuccaattiivvee..  
  
  
  
  
  
  



FFaauutteess  ggrraavveess  eett   ssii ttuuaatt iioonnss  ccoonnff ll iiccttuueell lleess..  
SSoonntt  nnoottaammmmeenntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ::   
  
**  FFaauutteess  ggrraavveess  

  
••  LLee  rreeffuuss  ddee  ccoollllaabboorreerr  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  eett  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssoocciiaall..  
••  LLaa  ffaallssiiffiiccaattiioonn  oouu  llaa  nnoonn  rreemmiissee  ddeess  ggrriilllleess  ddee  pprréésseennccee..  
••  LLee  nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  ddee  ssééccuurriittéé  oouu  aabbsseennccee  ddee  rrééaaccttiioonn  dd’’uurrggeennccee  ((  pprreemmiieerrss  

ssooiinnss,,  aappppeell  dduu  mmééddeecciinn,,  ttrraannssppoorrtt  eenn  cclliinniiqquuee))  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  oouu  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  
ggrraavvee  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  ll’’eennffaanntt……  

••  LL’’aabbaannddoonn  dd’’uunn  eennffaanntt  sseeuull  ddaannss  llaa  mmaaiissoonn,,  mmêêmmee  ppoouurr  uunn  tteemmppss  ttrrèèss  lliimmiittéé..  
••  LLee  rreeffuuss  ddéélliibbéérréé  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  oorrggaanniissééee  ppoouurr  lleess  

aaccccuueeiillllaanntteess..  
••  LL’’aacccceeppttaattiioonn  ccllaannddeessttiinnee  dd’’eennffaannttss  nnoonn  iinnssccrriittss  ddaannss  llee  sseerrvviiccee,,  dd’’uunn  aauuttrree  ttrraavvaaiill..  
••  LLaa  pprraattiiqquuee  dd’’uunnee  aauuttrree  aaccttiivviittéé  ppeennddaanntt  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssaa  ffoonnccttiioonn..  
••  LL’’aallccoooolliissmmee  oouu  llaa  ttooxxiiccoommaanniiee  aavvéérréé..  
••  LLaa  mmaallttrraaiittaannccee  pphhyyssiiqquuee,,  ppssyycchhiiqquuee  oouu  sseexxuueellllee..  
  

    
  
**  SSii ttuuaatt iioonnss  ccoonnff ll iiccttuueell lleess    

  
••  LL’’iinnssuuffffiissaannccee  eenn  qquuaalliittéé,,  vvaarriiééttéé,,  qquuaannttiittéé  hhyyggiièènnee  ddee  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ffoouurrnniiee  aauuxx  

eennffaannttss..  
••  LLee  nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee  rreeccoommmmaannddééeess  ppaarr  ll’’OOnnee  ((ccffrr    ffaarrddee  ddee  

ffoorrmmaattiioonn)),,    
TTaabbaaggiissmmee  eenn  pprréésseennccee  ddeess  eennffaannttss,,  pprriissee  ddee  mmééddiiccaammeennttss,,  pprroodduuiittss,,  bbooiissssoonnss  
aallccoooolliissééeess  ppoouuvvaanntt  aallttéérreerr  sseess  ccaappaacciittééss  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssaa  ffoonnccttiioonn..  

••  LLee  nnoonn--rreessppeecctt  dduu  rrèègglleemmeenntt  dd’’oorrddrree  iinnttéérriieeuurr..  
••  LL’’aabbsseennttééiissmmee  aauuxx  ssééaanncceess  ddee  ffoorrmmaattiioonn..  
••  LLaa  bbaaiissssee  ccaarraaccttéérriissééee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  ggaarrddee  ccoonnssttaattééee  ppaarr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssoocciiaall,,  lleess  

ppaarreennttss,,  llaa  rreepprréésseennttaannttee  ddee  ll’’OONNEE..  
••  LLee  ffaaiitt  ddee  ccoonnffiieerr  ll’’eennffaanntt  àà  uunnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee..  

  
  SSaanncctt iioonnss  
  

LLee  sseerrvviiccee  ss’’aauuttoorriissee  llee  ddrrooiitt  ddee  ssaannccttiioonnnneerr  ll’’aaccccuueeiillllaannttee    ddèèss  lloorrss  qquu’’uunn  mmaannqquueemmeenntt  
eesstt  oobbsseerrvvéé  ddaannss  llee  pprréésseenntt  ccooddee  ddee  ddééoonnttoollooggiiee..  
  
LLeess  ffaauutteess  ggrraavveess  ccoonnssttaattééeess  aauurroonntt  ppoouurr  ccoonnssééqquueenncceess  llaa  rruuppttuurree  iimmmmééddiiaattee  ddee  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  ll’’aaccccuueeiillllaannttee  eett  ppaarr  llaa  mmêêmmee  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  ssoonn  aaccttiivviittéé..  

  
  
  

**  LLaa  ccoonnvveenntt iioonn  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ffeerraa  rrééfféérreennccee  àà  llaa  pprr iissee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  
pprréésseenntt  ccooddee  ddee  ddééoonnttoollooggiiee..  

  
**********************************************************************  

  
  
        
  
  


