بسم ﷲ الرحمن الرحيم

دستور المدرسة المتعددة المجاالت حورة الشاملة رابين
للسنة الدراسية 2010/2011

سنُ فَإ ِ َذا الﱠ ِذي بَ ْينَكَ
قال ﷲ ج ّل وعالَ " :وال تَ ْ
سنَةُ َوال ال ﱠ
سيﱢئَةُ ا ْدفَ ْع بِالﱠتِي ِھ َي أَ ْح َ
ستَ ِوي ا ْل َح َ
َ
َاوةٌ َكأنﱠهُ َولِ ﱞي َح ِمي ٌم" )فصلت(34:
َوبَ ْينَهُ َعد َ
قال الرسول صلى ﷲ عليه وسلّم ":إنما بُعثت ألتمم مكارم األخالق"
وقال الشاعر أحمد شوقي" :إﻧﻣﺎ اﻷﻣم اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﻘﻴت ﻓﺎن ھم ذھﺑت أﺧﻼﻗﮫم ذھﺑوا "

تلفون المدرسة08-6510751:

فاكس المدرسة08-6510120:

مقدمة
يسرنا أن نضع بين أيديكم دستور مدرستنا الحبيبة ,ليكون عنوانا لنا جميعً ا لتحقيق ما نصبو إليه من رفع
مستوى التحصيل العلمي وإنجاح المسيرة المباركة انطال ًقا نحو مستقبل أفضل .لذا علينا أن نعرف ما ھو حق لنا
وواجب علينا وأن نعمل به.
ھذا الدستور الذي بين يديكم،ھو ثمرة عمل طاقم الدستور برفقة إدارة المدرسة وممثلين عن أولياء األمور
ومجلس الطالب.
ستعمل المدرسة على تطبيق ھذا الدستور والعمل به لما فيه مصلحة الطالب ولضمان جو دراسي تربوي
اجتماعي أفضل للجميع.
عملية متابعة ومراقبة تنفيذ الدستور ستكون من اختصاص المجلس التربوي )لجنة الطاعة(في المدرسة بإشراف
المدير والذي يتكون من  :نائب المدير،مركزي الطبقات،مستشارة المدرسة،والمركز التربوي،كذلك سيتولى
المجلس صالحيات اتخاذ القرارات الخاصة بالعقوبات المفروضة على الطالب الذي يخل بأحد قوانين الدستور.
ترى المدرسة بأن جميع أسرة طاقم الھيئة التدريسية مسؤولة عن إتباع وتنفيذ آلية التطبيق لھذا لدستور .
نأمل أن يلتزم جميع الطالب بما جاء في ھذا الدستور وأن يعملوا به.
مالحظة :كتب الدستور بصيغة المذكر لكنه موجه لإلناث والذكور على حد سواء.

باحترام
إدارة المدرسة

رؤيا المدرسة
تصبو مدرسة عمال حورة الشاملة إلى تنمية شخصية الطالب ليكون متعلما
مسئوال،مستقال،مبدعا،متنورا،مفتوحا،واعيا ،مھتما ،ومرتبطا بالمدرسة والمجتمع .
ذلك الطالب الذي يمتلك تعليمه وثقافته في بيئة تعليمية داعمة ومشجعة،مبنية على أساس االحترام المتبادل
وعالقة الثقة ،باإلضافة إلى التربية الديمقراطية والقيم االجتماعية التي تكون سببا في إبراز القدرات
الدراسية واالجتماعية عند الطالب.
الطالب الذي يمتلك ثقافته من قبل طاقم المعلمين أصحاب الكفاءة العالية والنية الداخلية إذ برفقتھم يحصل
الطالب على شھادة توجيھي )بجروت( ذات جودة عالية .
لتحقيق ھذه الرؤية ھناك تطلع مستقبلي بمشاركة كل الجھات في العملية التربوية وھم  :وزارة التربية
والتعليم،شبكة عمال،المجلس المحلي،إدارة المدرسة
،طاقم المعلمين والعاملين في المدرسة،أولياء األمور والطالب.

األھداف التربوية والتعليمية في المدرسة
 تعمل المدرسة على تحقيق التفوق والتقدم من خالل استثمار قدرات اإلدارة،المعلمين،أولياء األمور
والطالب.
 تعمل المدرسة على تعزيز القدرة من أجل مواجھة التحديات،البحث  ،والتعلم وضمان مساھمة
الجميع في بناء البنية التربوية.
 تعمل المدرسة على إيجاد وترسيخ القيم االجتماعية وتطبيقھا سلوكيا.
 تعمل المدرسة على إعداد الطالب لمستقبل ناجح من خالل تنمية عقولھم ،شخصياتھم وصحة
أجسامھم.
 تعمل المدرسة على توثيق العالقة بين الطالب-المعلمين-أولياء أمورھم.
 تعمل المدرسة على توجيه الطالب تربويا من أجل تقدير واحترام أنفسھم وفي نفس الوقت فھم
وتقدير اختالف اآلخرين وذلك من خالل تربيتھم على القيم والمبادئ اإلنسانية.
 تعمل المدرسة على إعداد كل طالب ليصبح مواطنا منتجا منتميا إلى مجتمعه وثقافته.
 تعمل المدرسة على تنمية الثقة بالنفس والمھارات األساسية لدى الطالب ليصبحوا قادرين على
تحمل المسؤولية  ،التعلم من الحياة،واالندماج في اطر تربوية واجتماعية مختلفة.
 تعمل المدرسة على توفير بيئة منتجة للطالب تشعره باالھتمام،اآلمان،قيمة التعلم،واالنتماء إلى
مجتمعه.
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 تعمل المدرسة على تطوير إمكانيات الطالب الموھوبين،ومساعدة ودمج الطالب ذوي القدرات
الخاصة.
 تعمل المدرسة على تطوير الطالب كشخصية مستقلة تعبر بحرية واحترام عن ذاتھا.
 تعمل المدرسة على زيادة التعاون بين المدرسة وبين األھل والمؤسسات الجماھيرية في المجتمع.
 تعمل المدرسة على ترسيخ القيم واألخالق الحضارية للطالب وتحثھم على التعاون في جو من
التسامح واالحترام المتبادل.
 تعمل المدرسة على محاربة ظاھرة العنف بكافة أنواعه،خاصة العنف القبلي والجماعي بين
الطالب.
 بناء برنامج لتھذيب السلوك لكل طالب يخالف قوانين دستور المدرسة.

عالقة أولياء أمور الطالب بالمدرسة
 oتقوم العالقة مع أھل الطالب على االحترام ،التقدير والتفاھم.
 oيجب على األھل التعاون مع المدرسة لتطبيق كل ما جاء في الدستور.
 oالمشاركة في الفعاليات المدرسية المتنوعة خالل السنة.
 oحضور االجتماعات العامة ألولياء األمور أو الخاصة مع المربين والمعلمين في المدرسة.
 oيتم إعالم أولياء األمور عن كل تطور أو تغير في السلوك والتحصيل التعليمي عند أبنائھم.
 oيمكن ألولياء األمور مقابلة المسئولين المختصين في المدرسة حول كل موضوع يخص أبناءھم
وذلك بعد التنسيق معھم.
 oيقوم أولياء األمور بانتخاب لجنة تمثلھم أمام المدرسة والجھات الرسمية األخرى.
 oتتواصل لجنة أولياء األمور مع المدرسة لما فيه من مصلحة الطالب.

4

5

سلوك
الطالب
داخل
الصف

المجال





















يمدح ويشجع الطالب على تحصيله
العلمي،سلوكه الحسن المتميز
ومواظبته خالل الدروس
تنمية قدراته الذاتية ،مھاراته
ومواھبه

من حق الطالب أن يوفر له جو
تعليميي مناسب في الصف
يحق للطالب أن تتوفر له
المختبرات،وسائل اإليضاح،المكتبة،
الحاسوب وغيرھا من الخدمات
الضرورية لتعلمه في الدرس
أن ال يكون إزعاج لسير العملية
التعليمية في الصف خالل الدرس

من حق الطالب أن يعامل معاملة
إنسانية من قبل المعلمين والطالب
يحظر استعمال العنف الجسدي ضد
الطالب

أن يتناول الطالب الماء من قنينته
الخاصة أثناء الدرس
أن يخرج الطالب للحمام وقت
الضرورة بموافقة المعلم

يحق للطالب التعبير عن رأيه أمام
المعلم وذلك ضمن حدود القانون
،المنطق وأدب الحوار وأن ال يمس
بحقوق اآلخرين

حقوق الطالب


























اإلصغاء للمعلم والمشاركة الفاعلة أثناء
الدرس
القيام بالمھام الملقاة عليه خالل الدرس
إحضار المستلزمات الدراسية ,مثل
:الكتب,الدفاتر والقرطاسية بأنواعھا

االلتزام بالسلوك الحسن والمؤدب
واالبتعاد عن استعمال العنف بكل أشكاله
)الكالمي ،الجسدي والنفسي(
أن ال يتلفظ الطالب بألفاظ نابية تجاه أحد
زمالئه
عند دخول المعلم إلى غرفة الصف على
الطالب أن يكونوا جالسين في أماكنھم
الثابتة في بداية الحصة وأن يكونوا
مستعدين للدرس بتحضير اللوازم
الخاصة بالدرس
استقبال المعلم عند دخوله الصف
بالوقوف احتراما له
المحافظة على الھدوء والنظام خالل
سير الدرس
االنتظام وعدم التأخر عن الدروس أو
الغياب بدون مبرر

ال يسمح للطالب بتناول الطعام أو مضغ
العلكة أثناء الحصة
ال يخرج الطالب من الحصة إال بموافقة
المعلم

أن يجيب الطالب فقط بعد أن يأذن له
المعلم باستخدام رفع اليد
على الطالب أن يتعامل مع زمالئه
باحترام وأن ال يستھزئ بأحد منه

قواعد السلوك

واجبات الطالب










محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى

دستور مدرسة عمال حورة الشاملة -للسنة الدراسية 2011/2010











محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات المتبعة
في حالة تكرار التصرف
إعالم األھل )ھاتفيا أو كتابيا(
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية














محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان إبعاد
الطالب من المدرسة لعدة أيام
وفقا لخطورة التصرف و/أو
إتباع خطوات مناسبة أخرى(
توثيق األمر في ملف الطالب
توثيق األمر في الشھادة في
خانة الساوك
يتخذ قرار حول ردود فعل
إضافية في حالة تكرار
التصرف ذاته أو غيره بوساطة
طاقم الطاعة )المجلس التربوي(
في المدرسة
إخراج الطالب عن الصف
بدخوله درس أو أكثر في صف
آخر أو المكوث في المدرسة
تحت إشراف شخص بالغ
وإعطاءه مھام دراسية وذلك
حسب قرار المدير
إبعاد الطالب عن المدرسة لعدة
أيام حسب قرار المدير

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

سلوك
الطالب
داخل
ساحة
المدرسة

المجال




















يحق للطالب أن يتوجه إلى مربي
صفه /معلمي المواضيع/مركز
الطبقة/المستشار التربوي في حال
مواجھة مشكلة ما
يحق للطالب أن يحظى باالھتمام
واالحترام من قبل المعلمين

يحظر دخول الحرم المدرسي لغير
الطالب إال بإذن المدير عن طريق
الحارس
الخروج والدخول إلى الصف
بانتظام وأدب
من حق الطالب أن يوفر له جوا آمنا
في ساحة المدرسة
يمنع دخول سيارات ودراجات إلى
ساحة المدرسة

المحافظة على سالمة الطالب
يحق للطالب استخدام المرافق
العامة في الحرم المدرسي )الحمام
/المكتبة وغيرھا(
االلتزام بتوجيھات المعلمين
المناوبين ومعلمي المدرسة عامة
تواجد المعلمين المناوبين في
أماكنھم في الوقت المحدد

حقوق الطالب



























واجبات الطالب
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على الطالب احترام غيره من معلمين
وطالب وعدم المس بھم
على الطالب أن يستمع لتعليمات كل
معلم في المدرسة دون استثناء
على الطالب المحافظة على النظام
والھدوء والتصرف بشكل مقبول خارج
الصف

يمنع العنف بأشكاله
)الكالمي،الجسدي،والنفسي
عدم التفوه بألفاظ بذيئة
عدم الصراخ وإزعاج اآلخرين
التحلي بالنظام عند حنفيات الشرب،أو
عند شراء الطعام والتعامل مع اآلخرين
بأدب واحترام
يمنع الطالب من دخول غرفة المعلمين
أو غرفة السكرتارية إال بإذن خاص

ال يجوز خروج الطالب من صفوفھم
بين الحصص إال بإذن أو لحاجة ماسة
في الفرصة يخرج الطالب من الصف
إلى ساحات الحرم المدرسي إال في
األيام الحارة أو الباردة وفي حاالت
خاصة بموافقة المعلم المناوب
يمنع الطالب من الخروج من ساحة
المدرسة إال عند نھاية الدوام
يمنع الطالب من التسلق على
أسوار/سياج المدرسة
عدم الخروج من المدرسة أثناء الدوام
والفرص وحصص الفراغ بتاتا
يمنع الذھاب إلى الدكان في أوقات غير
أوقات الفرصة

قواعد السلوك









محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى


















محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
الحرمان من قضاء وقت
الفرصة او البقاء لساعات
تعليمية إضافية مع صف
آخر
توثيق األمر في الشھادة
في خانة الساوك/الغياب
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف
الطالب
اعالم مفتش وزارة
المعارف والسلطة
المحلية/ضابط امن الدوام
)في حالة خروج الطالب
من المدرسة دون
الحصول على اذن(

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية

















إبعاد الطالب عن المدرسة
لعدة أيام حسب قرار المدير
في حالة عدم قبول مستمر
لتعليمات المدرسة يبعد
الطالب إلى مدرسة أخرى

محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان
استبعاد الطالب من المدرسة
لعدة أيام وفقا لخطورة
التصرف و/أو إتباع خطوات
مناسبة أخرى(
توثيق األمر في ملف الطالب
يتخذ قرار حول ردود فعل
إضافية في حالة تكرار
التصرف ذاته أو غيره
بواسطة طاقم الطاعة في
المدرسة
توثيق األمر في الشھادة في
خانة الساوك
إخراج الطالب من الصف
بدخوله درس أو أكثر في
صف آخر أو المكوث في
المدرسة تحت إشراف
شخص بالغ وإعطاءه مھام
دراسية وذلك حسب قرار
المدير

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

سلوك
الطالب
خارج
حرم
المدرسة

المجال







أن يتوفر األمن واآلمان في
الطرقات )مسؤولية السلطات
المحلية(

أن تتوفر للطالب وسيلة نقل
مريحة وفق شروط وزارة
السير والمواصالت
أن يكون موقف االنتظار
للباصات آمنا
أن يجلس الطالب على كرسي
أثناء السفر بأمان
أن يقود السائق حسب قوانين
السير ويتقيد بقواعد المرور







أن يكون الطريق إلى البيت
آمنا



حقوق الطالب

أن يعامل الطالب في طريقه
إلى البيت باحترام



















واجبات الطالب
أن يتصرف الطالب بأدب واحترام
أثناء ذھابه وإيابه من المدرسة
أن يحرص الطالب على سمعة
المدرسة خارج جدران المدرسة
)الطالب ھو سفير للمدرسة في
الخارج(
يمنع الطالب من التعرض
واإلساءة للمارة في الطريق بأي
شكل من األشكال
يترك الطالب المدرسة مع انتھاء
دوامه الدراسي أو بحسب
التعليمات
االنتظار عند موقف الباصات
بأدب واحترام
السلوك الحسن بوسيلة النقل وعدم
المس بممتلكاتھا
التقيد بقوانين السير أثناء السفر في
وسيلة النقل وعند الركوب
والنزول منھا
الذھاب إلى البيت مباشرة والتقيد
بقوانين السير في عبور الشارع
يمنع العبث بأجسام مشبوھة
وخطرة في الطريق مثل الكھرباء

قواعد السلوك
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محادثة توضيح مع مربي
الصف
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف
الطالب










يتخذ قرار حول ردود فعل
إضافية في حالة تكرار
التصرف ذاته أو غيره بواسطة
طاقم الطاعة في المدرسة

تدخل المعلم في حالة
حدوث شيء مع الطالب
خارج المدرسة
محادثة توضيح مع
مربي الصف
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
توثيق األمر في ملف
الطالب



تدخل المعلم في حالة
حدوث شيء مع الطالب
خارج المدرسة

تدخل المعلم في حالة حدوث
شيء مع الطالب خارج
المدرسة
محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان استبعاد
الطالب من المدرسة لعدة أيام
وفقا لخطورة التصرف و/أو
إتباع خطوات مناسبة أخرى(
توثيق األمر في ملف الطالب
توثيق األمر في الشھادة في
خانة الساوك



ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية

ردة الفعل بعد اإلخالل بالقاعدة
في المرة الثالثة

عالقة
الطالب
بالمعلمين
والمدرسة

المجال




























ال يستعمل العقاب البدني أو العنف بأشكاله
ضد الطالب
يعلم الطالب بالمشكلة التي أوجدھا ويعطى
الحق والوقت الكافي لشرح موقفه والدفاع
عنه
يحق للطالب التوجه إلى معلم
الموضوع،مربي الصف،مركز
الطبقة،المستشارة التربوية ومن ثم إلى مدير
المرحلة أو مدير المدرسة لحل مشكلة معينة
)يجب عليھم معالجة ومتابعة الموضوع حتى
النھاية وتدوين األمر في ملف الطالب(
الحصول على معلومات عن مستواه العلمي
والسلوكي ضمن حدود القانون
يحق للطالب المحافظة على خصوصياته
الطبية،السلوكية والتحصيلية وفق شروط
القانون
أن يزود الطالب بالمادة التعليمية المقررة من
قبل معلميه
يكرم الطالب خالل السنة وحسب اإلمكانيات
على تحصيله العلمي،سلوكه الحسن المتميز
ومواظبته
يشجع الطالب على اإلبداع في كافة المجاالت
وتوفر له اإلمكانيات لذلك )ضمن إمكانيات
المدرسة(
تنمية قدرات،مھارات،ومواھب الطالب
منح فرص متساوية ومالئمة لجميع الطالب
في كل المجاالت
التوجه إلى معلميه في حال مواجھة مشكلة
تعليمية

معاملة الطالب باحترام من قبل معلميه وجميع
العاملين في المدرسة
الحق في التعبير عن الرأي باحترام شرط أن
ال يمس بحقوق اآلخرين
أن يجد الطالب أذنا صاغية لدى المعلمين

حقوق الطالب




























قواعد السلوك

أن يحضر الطالب الكتب واللوازم
المدرسية
أن يحل الطالب الوظائف المدرسية
في الوقت المحدد
أن يجيب الطالب فقط بعد أن يأذن
له المعلم باستخدام رفع اليد

التزام الطالب بالمھام الملقاة عليه
التصرف وفق معايير المعاملة
الحسنة واالحترام لآلخرين
التعاون مع المعلمين فيما يخص
مصالحه التعليمية والمستقبلية

توفير معلومات مختلفة للمعلمين
الخاصة به وفق القانون
تسليم النماذج الشخصية للمربي بعد
تعبئتھا كامال من قبل األھل

يحترم الطالب معلميه وجميع
العاملين في المدرسة
إعالم أھله بكل مشكلة قد تحدث
معه في المدرسة
إيصال أولياء أموره أية رسالة
شفھية أو كتابية من قبل المدرسة

يجب التصرف بشكل مالئم حسب
القوانين المتبعة في الصف وفقا
ألوامر المعلم أو المعلم البديل
يجب على الطالب المحافظة على
الھدوء والنظام خالل الدروس
يجب على الطالب اإلصغاء أثناء
الدروس

واجبات الطالب
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محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى












محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية










محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان
استبعاد الطالب من المدرسة
لعدة أيام وفقا لخطورة
التصرف و/أو إتباع خطوات
مناسبة أخرى(
توثيق األمر في ملف الطالب
توثيق األمر في الشھادة في
خانة الساوك
يتخذ قرار حول ردود فعل
إضافية في حالة تكرار
التصرف ذاته أو غيره
بوساطة طاقم الطاعة
)المجلس التربوي( في
المدرسة

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

المحافظة
على
ممتلكات
المدرسة

المجال

استخدام
الھواتف
النقالة

المجال





يحق للطالب استخدام
الخدمات المدرسية المتوفرة
)مالعب،ساحات،مختبرات،
حاسوب،مكتبة وغيرھا(
يحق للطالب التوجه إلى
اإلدارة باقتراحات من اجل
تطوير المدرسة
بالمستلزمات المختلفة
وبمظھرھا الخارجي

حقوق الطالب
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الحفاظ على ممتلكات المدرسة وعدم إلحاق أي ضرر بھا
مثل:كراسي،طاوالت،صور،حواسيب،حنفيات،أشجار،ورود،أبواب،مكتبة،ز
وايا،وغيرھا(
يمنع استعمال األلعاب الرياضية )كرة،مضرب تنس(في غير حصص
الرياضة إال بموافقة مسئول وبتواجد معلم معھم
يجب المحافظة على سالمة أثاث المدرسة في الصفوف وخارجھا
يجب االستماع إلى توجيھات المعلم الخاصة باستعمال المختبر والحاسوب
من يتسبب بأي ضرر ألي من ممتلكات المدرسة يتحمل كامل تكاليف
إصالح ذلك الضرر
في حالة عدم تعاون طالب الصف مع المربي للتعرف على المخالف،يتحمل
طالب الصف كامل المسؤولية عن سلوكه ويدفعون مصاريف الدفع
عدم تمزيق الصور أو الزوايا أو أغطية األثاث وغيرھا
تجنب السرقة أي شيء من ممتلكات المدرسة أو ممتلكات الطالب وعدم
المس بھا

واجبات الطالب

يمنع استخدام الھاتف النقال )البيلفون( في
المدرسة وخالل فعالياتھا المختلفة في
الداخل والخارج
منع استعمال الھاتف النقال أثناء الدرس
وخالل ساعات الدوام
على كل طالب يحمل الھاتف النقال أن
يحضر تصريح من األھل يخوله بحمل
الھاتف
يمنع التصوير أو التسجيل بواسطة الھاتف
النقال
يمنع فتح الموسيقى واألغاني عبر الھاتف
النقال

قواعد السلوك

إذا لزم األمر االتصال ما بين الطالب
وذويه سيتم األمر بواسطة المدرسة
أثناء وجوده في المدرسة،وبواسطة
المربي/المعلم أثناء وجوده في فعالية
خارج المدرسة
في الحاالت الضرورية يسمح للطالب
باستعمال ھاتف المدرسة
على كل طالب يحمل الھاتف النقال أن
يحضر تصريح من األھل يخوله بذلك

حقوق الطالب

قواعد السلوك

واجبات الطالب




















محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
يلتزم الطالب بإصالح
الضرر الذي تسبب فيه
إعالم األھل
دفع مبلغ مالي تعويضا
عن الضرر الذي تسببه
بأمالك المدرسة
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى



















محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
يلتزم الطالب بدفع مبلغ
تعويضا عن الضرر
الذي تسببه بأمالك
المدرسة
إعالم األھل
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة
الثانية

محادثة توضيح مع معلم
الموضوع  /مربي الصف
دعوة األھل خطيا برسالة
تحذير
توثيق األمر في ملف
الطالب



محادثة توضيح مع معلم
الموضوع  /مربي الصف
حجز الھاتف حتى نھاية
اليوم الدراسي عند مربي
الصف
دعوة األھل للمحادثة
توثيق األمر في ملف
الطالب

استمرارية االستعمال
بالھاتف النقال يعطي حق
للمدرسة أن تفرض
عقوبة مناسبة مثل حجز
الھاتف عند المدير حتى
دعوة ولي أمره الستالمه
تتضمن أيضا إبعاد
الطالب عن المدرسة





يتخذ قرار حول ردود فعل
إضافية في حالة تكرار

توثيق األمر في
الشھادة في خانة
الساوك








محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
يلتزم الطالب بدفع مبلغ
تعويضا عن الضرر الذي
تسببه بأمالك المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان
استبعاد الطالب من
المدرسة لعدة أيام وفقا
لخطورة التصرف و/أو
إتباع خطوات مناسبة
أخرى(
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة
الثالثة



ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

مظھر
الطالب
الخارجي

المجال

المحافظة
على
النظافة في
المدرسة

المجال
















من حق الطالب أن يظھر
المعلم أمامه بمظھر الئق
ومحتشم
من حق الطالب الحصول
على احترام خصوصياته
يجب على المدرسة بالتعاون
مع األھل باختيار لباس موحد

حقوق الطالب















واجبات الطالب
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محادثة توضيح مع مربي
الصف
توثيق األمر في ملف
الطالب




















محادثة توضيح مع مربي
الصف
تحذير شفھي
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف الطالب

بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان
إبعاد الطالب من المدرسة
لعدة أيام وفقا لخطورة
التصرف و/أو إتباع
خطوات مناسبة أخرى(
توثيق األمر في ملف
الطالب





يتخذ قرار حول ردود فعل
إضافية في حالة تكرار
التصرف ذاته أو غيره
بواسطة طاقم الطاعة في
المدرسة

توثيق األمر في الشھادة
في خانة الساوك









محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
يلزم الطالب بتنظيف
المكان








محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
توثيق األمر في ملف الطالب
منع الطالب من دخول
الحصص وتحديد مكان بديل
إلتمام المھام التعليمية
توثيق األمر في الشھادة في

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف
الطالب

محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
يلزم الطالب بتنظيف
المكان

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية

محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
يلزم الطالب بتنظيف
المكان
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى

المحافظة على نظافة الصف
والممرات،المنافع،المختبرات،الساحات،وغير
ھا
عدم رمي النفايات بكل أشكالھا إال في سلة
المھمالت
يمنع الطالب من تعليق رسومات أو كتابات في
زوايا الصف أو الساحات بدون إذن المربي أو
مركز التربية االجتماعية
يمنع الطالب من كتابة أي شيء من الشعارات
على الجدران أو الممرات أو المنافع أو أي
مكان من جدران المدرسة

واجبات الطالب

االلتزام بمظھر الئق بكونه طالب
مدرسة
يجب ارتداء لباس نظيف
وفضفاض
عدم ارتداء األلبسة
القصيرة/الضيقة/الممزقة
والمزركشة

قواعد السلوك

يقوم المربي باختيار لجنة من الصف تعتني
بنظافة الصف والساحة المقابلة للصف
توفير بيئة نظيفة وجميلة في المدرسة :داخل
الصف
والممرات،المنافع،المختبرات،الساحات،وغير
ھا
توفير مقاعد للجلوس في االستراحات
تواجد سالل للمھمالت في أرجاء المدرسة
االھتمام بحديقة المدرسة
نظافة الدكان واألطعمة فيھا مع مراعاة النكھة
وعدم نفاذ صالحية االستعمال لھذه األطعمة

حقوق الطالب

قواعد السلوك

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة
األولى

ردة الفعل بعد اإلخالل
ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية بالقاعدة في المرة الثالثة

التصرف ذاته أو غيره
بواسطة طاقم الطاعة في
المدرسة

التأخر
والغياب
عن
المدرسة
أو
الدروس

المجال

والزي
المدرسي





أي تأخر أو تغيب عن المدرسة
يسجل في سجل اليوميات من
قبل المعلم المتواجد في الصف

إعالم المعلم،المربي،
والمستشارة عن الظروف
الخاصة التي دعت إلى غيابه
وإحضار تقرير مصدق لغيابه
)طبي أو من ولي أمره(

حقوق الطالب















واجبات الطالب

أن يحضر الطالب إلى الصف في
الوقت المحدد للدرس من دون
تأخير
االنتظام وعدم التأخر عن الدروس
أو الغياب بدون مبرر
يمنع الطالب الخروج من الصف
بين الدروس إال لظروف خاصة
وبموافقة المعلم
ال يسمح للطالب مغادرة المدرسة
خالل الدوام الدراسي ألسباب
ضرورية إال إذا حضر احد
الوالدين الستالمه،أو أن يتحدث
المعلم/المربي مع أھله ھاتفيا آخذا
موافقتھم بذلك إما أن يأتي الطالب
بطلب خطي من قبل ولي أمره

التواجد في المدرسة من الساعة
 7:45وحتى نھاية الدوام الدراسي
يبدأ الدوام المدرسي الساعة 8:00
صباحا
ال يسمح للمتأخرين بالدخول إلى
المدرسة وذلك على مسؤولية
األھل بعد إعالمھم بذلك

قواعد السلوك

وتوفيره في السوق بالتعاقد
مع المحال التجارية للسنة
الدراسية القادمة

 عدم الظھور بتسريحات شاذة
وغريبة
 يمنع ارتداء الحلي واستخدام
الماكياج بكافة أنواعه
 االلتزام باللباس الموحد على النحو
التالي :االوالد-بنطلون
جينز+قميص ازرق
البنات-الجلباب اسود أو كحلي,المنديل
ابيض أو اسود-بنطلون /تنورة
ازرق,قميص ازرق.
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تسجيل التأخير /الغياب
اتصال المربي باألھل
ھاتفيا منذ اليوم األول
وحتى اليوم الثالث لغياب
الطالب وذلك الستفسار
أسباب التغيب /التأخر
في حالة تأخر الطالب عن
الدرس في المرة األولى
)محادثة تحذير شفھي(
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى













توثيق األمر في ملف الطالب

تسجيل التأخير /الغياب
اتصال المربي باألھل ھاتفيا
الستفسار أسباب التغيب
/التأخر
يقوم المربي بإعالم
المستشارة عن غياب/تأخر
الطالب لمعالجة األمر
في حالة تأخر الطالب عن
الدرس في المرة الثانية
)محادثة تحذير شفھي(
إعالم األھل ھاتفيا/خطيا

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية
)تكرار الغياب/التأخر(













تسجيل التأخير/الغياب
دعوة األھل إلى المدرسة
الستفسار أسباب التغيب أو
زيارة المربي لبيت الطالب
لبناء خطة مشتركة لمعالجة
األمر
تقوم المستشارة بإعالم
ضابط أمن الدوام في
المجلس المحلي عن
غياب/تأخر الطالب لمعالجة
األمر
في حالة تكرار التأخيرات
)محادثة تحذير خطية(
دعوة األھل إلى المدرسة
توثيق األمر في ملف الطالب
توثيق األمر في الشھادة في
خانة الغياب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة
)تكرار الغياب/التأخر(

خانة المظھر الخارجي

نظام
االمتحانات
والتقويم
في
المدرسة

المجال






















متابعة مستمرة لطرق التدريس واألساليب التي
ينتھجھا المعلم لتقويم الطالب
على كل معلم إعالم الطالب بخطة التقويم
وإرشاده للوصول إلى التفكير الذاتي
يحق للطالب إعادة االمتحان إذا كان غيابه
مشروعا
يحق للطالب معرفة المادة المقرر عقد االمتحان
فيھا )على األقل بفترة أسبوع واحد(
يحق لكل طالب مراجعة المعلم حول االمتحان
إذا واجه الطالب مشكلة ما فبإمكانه أن يتوجه

إتباع المعلم معايير أخرى للتقويم
عدا االمتحانات التقليدية
متابعة مستمرة لتحصيل الطالب
إثناء الفصل الدراسي ,إضافة
للمتابعة التي تجرى عادةً في
نھاية كل شھر

واألبحاث

فحص المعلم الوظائف البيتية

الطالب






















قواعد السلوك



متابعة المعلم إلحضار الكتب
واللوازم المدرسية من قبل

حقوق الطالب

في حال حدوث تغيير في
البرنامج اليومي يتم إعالم
الطالب
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تعتبر جميع االمتحانات ملزمة ويمنع التغيب
عنھا
تعاد أوراق االمتحانات إلى الطالب قبل تسليم
العالمات إلى المربي
يتم جعل جزء من العالمة النھائية على
األخالق والتصرفات
طالب يتغيب عن االمتحان دون سبب مقنع
عالمته في ھذا االمتحان ھي صفر.
يجب على الطالب أن يتجھز جيدا لالمتحانات
الحصول على جميع عالماته

أكثر من مرتين-يعتبر مخالفة
تعليمية،ويتم استدعاء األھل
لبحث األسباب(
على الطالب المحافظة على
األنظمة واإلرشادات التي تحث
على نزاھة االمتحان
يمنع الغش والنقل في
االمتحانات
الطالب الذي يقوم بمساعدة
غيره بالغش أثناء سير
االمتحان يعتبر مخالفا ويعاقب
كالطالب الذي تلقى المساعدة

القيام بالوظائف والمھام
البيتية )التقصير المتكرر –

–أكثر من مرتين-يعتبر مخالفة
تعليمية،ويتم استدعاء األھل
لبحث األسباب(

واجبات الطالب
إحضار الكتب واللوازم
المدرسية )التقصير المتكرر

البقاء في ساحة المدرسة أثناء
الفرص وعدم الخروج منھا بتاتا
العودة إلى الصف بانتظام عند
قرع جرس نھاية الفرصة















محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
إعالم المربي
توثيق األمر في ملف
الطالب
يحرم الطالب من
االستمرار في تأدية
االمتحان )في حالة
ضبطه يغش في
االمتحان(
تنقيص عالمات للطالب
الضالعين بعملية الغش
أثناء االمتحان
إلغاء االمتحان وتحسب
العالمة صفرا
دعوة األھل للمحادثة
يلزم الطالب إعادة
االمتحان بمفرده

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى











محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية









محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

معالجة
ظواھر

المجال

التدخين
وأنواعه
في
المدرسة

المجال













واجبات الطالب

يمنع استعمال العنف
الجسدي بكافة أنواعه
)الدفع،الضرب،القرص،الع
ض،شد الشعر،استعمال آلة

يمنع منعا باتا إحضار
واستخدام أدوات حادة
إلى المدرسة

واجبات الطالب
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محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية

محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار













محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية
للطالب )يؤخذ بالحسبان
إبعاد الطالب من المدرسة
لعدة أيام وفقا لخطورة
التصرف و/أو إتباع خطوات
مناسبة أخرى(
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
بناء خطة تدخل شخصية للطالب )يؤخذ
بالحسبان
إبعاد الطالب من المدرسة لعدة أيام )حتى 4
أيام،أكثر من  4أيام بموافقة مفتش
المدرسة(وفقا لخطورة التصرف و/أو إتباع
خطوات مناسبة أخرى(

ردود فعل المدرسة في حاالت العنف

محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف )في حالة غياب
المربي يحل مكانة مركز
الطبقة(
إبالغ األھل من قبل
المربي
توثيق األمر في ملف
الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى

محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع
مربي الصف )في حالة
غياب المربي يحل مكانة
مركز الطبقة(
تحذير شفھي
إعالم األھل )ھاتفيا أو

يمنع التدخين منعا باتا في محيط
المدرسة أو في أي فعاليات داخل
وخارج المدرسة مثل الرحالت
يمنع استعمال النارجيلة منعا باتا
في محيط المدرسة أو في أي
فعاليات داخل وخارج المدرسة
مثل الرحالت

قواعد السلوك

قواعد السلوك

من حق الطالب أن
يتواجد في بيئة آمنة
من حق الطالب
المحافظة على سالمة
جسمه ونفسيته وأن
يرجع للبيت سالما
معافى

حقوق الطالب



أن يتواجد الطالب في بيئة
نظيفة وصحية

حقوق الطالب









إلى معلم الموضوع،مربي الصف،المستشارة
تقويم الطالب النھائي يتم حسب معدله العام في
:حل الوظائف،إحضار الكتب واللوازم
المدرسية،المشاركة الفعالة أثناء
الدروس،امتحانات شھرية،امتحانات فصلية )كل
طاقم موضوع يضع خطة تقويم للطالب تتالءم
ومتطلبات الموضوع(
ال يتم تعيين أكثر من ثالثة امتحانات في
األسبوع )إال في فترة االمتحانات – فحينھا
يجرى امتحانان على األكثر يوميا(
على المعلم إجراء امتحان شھري واحد
وامتحان فصلي واحد على األقل
يجب على المعلم أن يكتب االمتحان بصورة
واضحة

الرحالت والجوالت

الفعاليات التربوية
االجتماعية
الالمنھجية في
المدرسة

المجال

العنف
بكافة
أنواعھا













التنوع في تخطيط رحالت
وجوالت مدرسية شيقة ومفيدة
للطالب
اإلكثار من عدد الرحالت

تحق للطالب المشاركة في
فعاليات ومسابقات تجرى
خارج المدرسة
بناء خطة سنوية تضمن
تواصل الفعاليات االجتماعية
في المدرسة لتنمية وصقل
شخصية الطالب اجتماعيا
دعم وتشجيع قدرات،مواھب
ومھارات الطالب من خالل
الفعاليات
توفير اطر وأماكن للتطوع
فيھا

حقوق الطالب




















واجبات الطالب



المشاركة في الفعاليات المدرسية
التي وضعت له )إال في حالة عذر
مقبول(
عدم التغيب عن المدرسة في أيام
الفعاليات /الرحالت/الجوالت
عدم استعمال العنف بكافة أشكاله
المحافظة على النظام وااللتزام
خالل الفعاليات
اإلصغاء إلى توجيھات المعلمين
والمنظمين
المشاركة في فعاليات التطوع
والتداخل االجتماعي
على الطالب االلتزام بالدفع
للرحالت/الجوالت/العروض
المسرحية في الوقت المحدد
على كل طالب دفع رسوم التامين
في بداية السنة حتى نھاية شھر
أيلول
على الطالب أن يتصرف حسب
األنظمة في الرحلة
على الطالب أن ينفذ إرشادات
المعلمين

قواعد السلوك











حادة ،رمي حجارة(
يمنع استعمال العنف
الكالمي بكافة أنواعه
)◌ׁشتم،تضييق ،اھانة طالب
لطالب آخر أو معلم أو احد
العاملين في المدرسة(
يمنع استعمال العنف
الجنسي بكافة أنواعه
يمنع نشر الشائعات في
االنترنت أو الھاتف النقال
يمنع التھديد او المضايقة بأي
شكل من األشكال
تمنع السرقة أو التسبب في
أي ضرر بممتلكات المدرسة
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ردة الفعل من قبل المدرسة










في حالة عدم المشاركة في الفعاليات االجتماعية-التربوية
محادثة توضيح مع المربي
إعالم األھل باألمر
اعتذار الطالب والقيام بعمل مصلح )مثل:المساعدة بتنظيم الفعالية القادمة(
القيام بمھمة تعليمية مربوطة بموضوع الفعالية
توثيق األمر في الشھادة في خانة الغياب
في حالة تكرار التصرف يتم دعوة األھل إلى المدرسة لبحث األمر
في حالة اإلخالل بالنظام في الرحالت والجوالت المدرسية
إبالغ الشرطة )في حالة حدوث حدث خطير(
إعالم األھل
يتم معاقبة الطالب إذا أخل بالنظام في الرحلة حسب القانون،بإمكانية منعه من االشتراك في فعاليات
اجتماعية أثناء الرحلة وغيرھا
يتم منع الطالب من االستمرار في الرحلة )في حالة إخالله للنظام بصورة خطرة(
يتحمل أھل الطالب نفقات إعادته قبل انتھاء الرحلة
يمنع الطالب المشاركة في فعاليات خارج المدرسة حسب ما تراه المدرسة
يمكن السماح لمشاركة طالب ذوي تصرفات سيئة في الرحالت،بشرط أن يرافقھم أھلھم في الرحلة
في حاالت خطرة جدا يمكن إلغاء الرحلة والرجوع بالطالب إلى المدرسة

كتابيا(
اعتذار وعمل مصلح
توثيق األمر في ملف
الطالب
في حالة عنف خطيرة
يتم استدعاء الشرطة



التصرف
دعوة الطالب بمرافقة
أھله للمحادثة
صرف طالب أثناء الدوام
إذا لزم األمر بمعرفة
األھل
توثيق األمر في الشھادة
في خانة الساوك
توثيق األمر في ملف
الطالب
في حالة عنف خطيرة يتم
استدعاء الشرطة



في حالة عنف شديدة يجب إبالغ كل من مفتش
المدرسة/المجلس المحلي/الشرطة
اإلعالن عن حالة طوارئ في المدرسة
يتخذ قرار حول ردود فعل إضافية في حالة
تكرار التصرف ذاته أو غيره بواسطة طاقم
الطاعة )المجلس التربوي( في المدرسة
نقل الطالب إلى صف آخر في المدرسة
نقل وإخراج الطالب من المدرسة وفق منشور
المدير العام في وزارة المعارف )ھنالك ثالث
مراحل لذلك:قرار من قبل لجنة المجلس
التربوي في المدرسة-مصادقة لجنة التربوية
في المجلس المحلي-مصادقة اللجنة التربوية
في وزارة المعارف لواء الجنوب
توثيق األمر في ملف الطالب
في حالة عنف خطيرة يتم استدعاء الشرطة



استخدام الحاسوب
واالنترنت في
المدرسة




























واجبات الطالب
على الطالب استعمال االنترنيت
بشكل أدبي والئق
يمنع الطالب استعمال االنترنيت
بشكل يسيء لآلخرين
يمنع استخدام الماسنجر/الدردشة
 CHATفي المدرسة بتاتا
في غرفة الحاسوب يلتزم الطالب
بالھدوء والنظام
على الطالب المحافظة على
ممتلكات غرفة الحاسوب
تنفيذ تعليمات االستعمال للحاسوب
من قبل المعلم
يمنع استعمال االنترنيت ألھداف
خاصة إال ألھداف تعليمية تربوية
يمنع دخول مواقع غير أخالقية
وغير تربوية
ال يجوز تحميل أية ملفات سواء
موسيقية أو أفالم على حواسيب

قواعد السلوك

استخدام غرفة الحاسوب بشكل
مريح حيث تتوفر فيه كل
الشروط الخاصة
الدخول إلى منتديات المدرسة
والمشاركة فيھا مع مراعاة
قوانين الموقع والتصرف
حسبھا
أن يكون الحاسوب صالح
االستعمال
االلتزام بآداب الحديث
واالحترام في المشاركات من
خالل المنتديات

حقوق الطالب







نظام االشتراك في
المدرسية
المنتديات


المجال

انتخاب مجلس
الطالب

المدرسية

والجوالت خالل السنة
الدراسية
يمكن مرافقة أولياء األمور في
الرحالت والجوالت بالتنسيق
مع المربي
الحق في الترشيح واالنتخاب
لمجلس الطالب
تحق للطالب المبادرة الفردية
أو المبادرة من خالل مجلس
الطالب




االلتزام بالبرنامج الزمني للرحلة
على الطالب التزود بكل
مستلزمات الرحلة
أن يحضر الطالب موافقة خطية
من األھل على اشتراكه في الرحلة
أن يشارك جميع الطالب في
العملية االنتخابية بشكل ديمقراطي
وحضاري
يقوم كل صف باختيار ممثل عنه
للمشاركة في االنتخابات لمجلس
الطالب )حسب الطريقة التي
يختارھا طاقم التربية االجتماعية(
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محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
تحذير شفھي
اعتذار وعمل مصلح
)تعويض مالي عن
الضرر الذي تسبب فيه
في كل مرة(
توثيق األمر عند معلم
الحاسوب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة األولى











محادثة توضيح مع معلم
الموضوع
محادثة توضيح مع مربي
الصف
تحذير خطي بالخطوات
المتبعة في حالة تكرار
التصرف
إعالم األھل )ھاتفيا أو
كتابيا(
توثيق األمر في ملف الطالب

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثانية








محادثة مع المربي
دعوة األھل إلى المدرسة
تحذير خطي للطالب
حرمان الطالب من دخول
درس الحاسوب لعدة مرات
حذف اسم العضو المشترك
من المنتدى

ردة الفعل بعد اإلخالل
بالقاعدة في المرة الثالثة

المدرسة
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التاريخ____________:

موافقة وتعھد الطالب
بعد أن قرأت الدستور واطلعت على جميع بنوده ،أصرح إنني موافق/ة على ما جاء فيه من قوانين ،وأتعھد بأن
ألتزم به.
اسم الطالب/ة

الصف

______________

التوقيع
_____________

____________

موافقة وتعھد ولي أمر الطالب
أنا الموقع أدناه ولي/ة أمر الطالب/ة ____________________________________
أصرح بھذا أنني اطلعت على دستور المدرسة وقوانينھا وأتعھد أن أتعاون معكم اللتزام
ابني/ابنتي بكل ما ورد فيه  ،لمصلحة وتقدم المدرسة وطالبھا بإذن ﷲ تعالى.
االسم
_____________________

توقيع ولي/ة األمر
__________________________
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