كلمة مديرة المدرسة
أعزائي الطالب ،حضرة أولياء األمورالكرام
السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته
املدرس ��ة هي مؤسس ��ة علمية ،تربوية واجتماعية تسعى لتنشئة جيل نافع
ملجتمعه.
النظام هو أحد دعائم العمل الناجح املتقن ،ومبدأ أساس ��ي لكل ش ��عب يتوق
إل ��ى الرق ��ي والتقدم وه ��و عماد أي مؤسس ��ة اجتماعي ��ة تربوية م ��ن الدرجة
االول ��ى ،ل ��ذا ال ب ��د م ��ن وج ��ود قوان�ي�ن وأنظمة فيه ��ا ُت َعلّ ��م الطال ��ب األخالق
السامية واملعاني اإلنسانية النبيلة.
نؤم ��ن ف ��ي املدرس ��ة األحمدي ��ة مب ��دى أهمي ��ة التع ��اون املش ��ترك والتفاع ��ل
االيجاب ��ي ب�ي�ن مركبات املدرس ��ة الثالثة :أولي ��اء األمور والطالب واملدرس ��ة
حيث نستطيع أن ننجح باملهام التربوية امللقاة علينا جمي ًعا ونصعد بسلم
الرق ��ي احلضاري واالجتماعي من خــــالل االميان  ان قوة املجتمع تكمن في
رعاية الفرد.
بناء على ذلك نضع بني أيديكم دستور املدرسة االبتدائية الرسمية األحمدية
به ��دف احلفاظ على النظام العام واإلطار التربوي في املدرس ��ة .نطلب منكم
املس ��اعدة ف ��ي التزام الط�ل�اب بتنفي ��ذ الدس ��تور والعمل مبوجب ��ه .نرجو من
حضراتكم قراءة نظام مدرستنا بجميع بنوده بتمعن وتفهم لنعمل معا ً على
تطبيقه حتى نصل الى ما نصبو إليه من أهداف تربوية وتعليمية.
مع االحترام
نسرين عودة
مديرة املدرسة
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األهداف المدرسية

الرؤيا المدرسية

«تطوي ��ر طالب باح ��ث مفكر ذي أخالق وقيم تربوي ��ة ومهارات حياتية
ونظرة شاملة للحياة«.
نعمل في املدرس ��ة األحمدية على تطوير طالب قادر على التعلم الذاتي ,باحث ذي
قدرات ومهارات عقلية ِ
وحسيّة في جميع املجاالت ،بهدف رفع مستوى التحصيل
في املهارات األساسية وتطوير لغة األم في مهارات الفهم والقراءة والكتابة.
تنمي ��ة حب االس ��تطالع ل ��دى الطالب ملعرف ��ة كل ما ه ��و جديد في العل ��وم املختلفة
واكتس ��اب قيم تربوية كاالحترام ،الصبر والتسامح ،حب الوطن واالنتماء .كذلك
تنمية قيم ها ّمة كاالستقامة الذاتية واملسؤولية الذاتية واالجتماعية .

تهت ��م املدرس ��ة األحمدي ��ة أيض ��ا بتثقي ��ف ش ��خصية طال ��ب ذي روح دميقراطي ��ة
وح ��س وطني ,مبني على محبة الس�ل�ام وأهمية التعايش بني الش ��عوب .ونس ��عى
أيضا لتنمية إنس ��ان قادر على اتخاذ القرارات املناس ��بة ،والقدرة على التعامل مع
تكنولوجيا القرن الـ  ،21ومواجهة التحديات القائمة في تكنولوجيا العصر وعالم
احلوسبة.
نعم ��ل ف ��ي املدرس ��ة األحمدي ��ة عل ��ى نش ��ر األس ��اليب واالس ��تراتيجيات التعليميّة
وتوفي ��ر البيئة التعليمية التي تراعي االختالفات ب�ي�ن الطالب ،والتعاون البنّاء بني
املعلمني واملعلمات واإلدارة ،الذي ُيش ��كل الدعامة املدرسية األساسية خللق طالب
مثقف يتحلى بالقيم اإلنسانية الراقية .ومبوجب ذلك يتم إعطاء املعلمني واملعلمات
الفرص املناس ��بة لتطوير اجلانب العلمي واملهني لديهم ،الكتساب كل ما هو جديد
وناجع من أجل إجناح العملية التعليمية والتربوية في املدرسة.
نؤمن باملش ��اركة ب�ي�ن الطالب واملعلمني ،وبني الطالب واملعل ��م ،وبني أولياء األمور
واملعلم�ي�ن ،وبأهمية مش ��اركة أولي ��اء األمور بص ��ورة ف ّعالة من أج ��ل توفير مناخ
مالئم إلجناح العملية التعليمية وإقامة املش ��اريع التربوية املش ��تركة بني املدرس ��ة
وأولياء األمور.
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املجال التربوي

العمل على تربية أبنا ِئنا بطريقة جتعلهم أناسا يساهمون في بناء مجتمعهم
في املجاالت الروحية ,العقلية ,اجلسدية واألخالقية ،ومواكبني ملا يدور من
حولهم من أحداث ومظاهر احلياة املختلفة.
املجال التعليمي
تطوير قدرات الطالب من منطلق امياننا أن كل طالب ميلك القدرة على التقدم
والتطور والنجاح .وعلينا نحن طواقم املعلمني واملربني ،تنميتها وترسيخها
كمركب أساسي من مركبات اميان الطالب بنفسه وقدراته ,تشجيعه ودعمه
لتطويرها.
املجال الشخصي

َجع ُل أبنائنا أناسا يحبون البحث والتطور واالستقاللية وتنمية أمناط
تفكيرهم وقدراتهم ومواهبهم وميولهم املختلفة وجعلهم يحبون احلقيقة
واملساواة والعدالة والنظام والترتيب واجلمال.
املجال االجتماعي
أن يكون أبناؤنا اجتماعيني منفتحني على احلياة قادرين على العطاء ،يقظني،
ني الحتياجات اآلخرين.
يتحملون املسؤولية الشخصية ،يحبون العمل ،واع َ
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حقوق الطالب في المدرسة
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املدرسة هي البيت الثاني للطالب ،وعلى املدرسة أن توفر املناخ التربوي
والثقافي والنفسي جلميع الطالب .وتع ّدهم ملعترك احلياة والعيش بكرامة
وإباء ليكونوا شبابا يبنون مجتمعا صاحلا يعتمد على احملبة واألخوة
واالنتماء لشعبنا.
ץ معاملة الطالب باحترام واحملافظة على خصوصياته.
ץ يحق لكل طالب التعبير عن رأيه أمام املعلم أو اإلدارة ،اقتراح حتسينات
باإلضافة إلى املواضيع املختلف عليها ما دام ذلك ال ميس باحترام اآلخر وأفكاره.
ץ على املدرسة توفير اجلو التعليمي ،النفسي والتربوي وإعداد الطالب بشكل
جيد ملواجهة احلياة.
ץ لكل فرد في املدرسة احلق باحترام أسراره ،شعوره ،عدم املس بسمعة شخص
او آخر من خالل بث أسرار وأقاويل مغرضة واالمتناع عن اإلدالء بأية معلومات
دون رغبته من شأنها أن متس بسمعته او سمعة املدرسة.
ץ يحق لكل طالب يواجه عقابا معينا أن يدافع عن نفسه وان يشرح وجهة نظره
أمام اجلسم املعاقب وعلى هذا اجلسم االستماع لدفاعه وعليه أن ُيقيّم األمور
دون تردد.
ץ كما يحق للطالب مراجعة املعلم إذا واجهته مشكلة ما في املادة املقررة وكذلك
التوجه إلى مربي صفه إذا واجهته مشكلة معينة ،ومن واجب املربي معاجلة
املشكلة إلى النهاية وحفظها في امللف اخلاص بالطالب.
ץ كل طالب عنده مشكلة في أي موضوع عليه التوجه للمعلم املسؤول ،وعلى
املعلم أن يساعده ويزوده باملادة املقررة التي تع ّذر عليه فهمها.
ץ كل طالب يشعر بأنه ُظلم في أي امتحان عليه أن يراجع املعلم ،وعلى املعلم أن
يقوم مبراجعته ثانية (يكون ذلك ضمن الفترة التي حددها املعلم للمراجعة).
ץ يجب أن ُيع ّرف الطالب بالقضايا املُلحة لبلده وشعبه ومجتمعه ليحس بها
ويتعاطف معها من أجل غرس روح االنتماء والتسامح والتعاون في املجتمع.
ץ تعمل املدرسة على توعية الطالب بقضايا مجتمعهم وشعبهم وصقل
شخصيتهم حتى يقدروا على خدمة مجتمعهم وتطوير بالدهم.

واجبات الطالب
ץ االلتزام بالقوانني واألنظمة الواردة في دستور املدرسة.
ץ االحترام والتعامل بأدب مع املعلمني والطالب وعمال املدرسة.
ץ التواجد في املدرسة قبل قرع اجلرس الساعة  7:45لالصطفاف مع الطالب في
الساحة وسماع الكلمة الصباحية.
ץ القيام بــــالواجبات التعليمية في جميع املواضيع.
ץ إحـــــضار جميع اللوازم املدرسية.
ץ التّصرف بشكل الئق أثناء احلصة.
ץ االمتناع عن اخلروج من الصف بني احلصص بدون إذن مسبق من املعلم.
ץ احملافظة على الهدوء في بنايات املدرسة.
ץ احملافظة على ممتلكات الزمالء واملدرسة.
ץ عدم مغادرة املدرسة قبل انتهاء الدوام املدرسي دون إذن مسبق من األهل.
ץ التقدم لالختبارات الشهرية واالمتحانات الفصلية باملوعد املقرر.
ץ االمتناع عن استعمال العنف الكالمي واجلسدي.
ץ ممنوع منعا ً باتا ً إصطحاب الهاتف اخللوي إلى املدرسة خالل الدوام
املدرسي .والفعاليات املدرسية داخل املدرسة وخارجها.
ץ االشتراك في جميع الرحالت املدرسية التعليمية منها والترفيهية.
ץ االشتراك في جميع الفعاليات الثقافية والترفيهية.
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أنظمة المدرسة األحمدية
سلوك الطالب داخل املدرسة

ץ يتوجب على كل طالب أن يحافظ على النظام أثناء سير الدرس واالمتناع عن أي
تصرف مزعج أو مخل بالنظام وذلك لضمان توفر جو تعليمي يستفيد منه جميع
الطالب والطالبات.

على كل طــــــالب االلتزام باحترام وطـــــــاعـــة املعلمني ،وكل مــخــالــفة في هذا الصدد
جتيز إلدارة املدرسة اتخــــــاذ االجراءات املناسبة من تطبيق أي عقاب تربوي تــــراه
مناسبًا.

ץ إذا ص ��در عن طالب س ��لوك مزعج أثناء الدرس بإمكان املعل ��م أن يقوم مبعاجلة
األمر تربويا باألسلوب الذي يراه مناسبًا ووف ًقا ألنظمة املدرسة.

املالبس املوحدة ومظهر الطالب اخلارجي

ץ مينع مضغ العلكة ،احللوى واألكل وما شابه خالل احلصة.

ץ يجب على كل طالب أن يلتزم باملالبس املوحدة في املدرسة وال جتوز املخالفة.

ץ للبن�ي�ن والبن ��ات :قمي ��ص أزرق فاحت أو بل ��وزة زرقاء مع قب ��ة وبنطلون جينس
(كحلي) شرط أن تكون املالبس الئقة غير ممزقة ونظيفة ومع الشعار املدرسي.

ץ في الش ��تاء نفس املالبس املذكورة أعاله مع (جارزية) كحلية أو بلوزة ترينينج
كحلية خالية من أي زركشة ،على أن تشمل شعار املدرسة.

ץ مالب ��س الرياض ��ة :بنطل ��ون قصير كحلي مع ش ��عار املدرس ��ة للبن�ي�ن والبنات
بنطلون كحلي  3/4واسع ،بلوزة املدرسة مع شعار أو تريننج كحلي في الشتاء.

ץ ممن ��وع اعتمار القبع ��ة خالل الدرس ,في حاالت خاصة يس ��مح باعتمارها فقط
مع إظهار التصريح من املربي.
ץ ال يسمح بالتبرج (ג'ל) وطالء األظافر واستعمال احللي للبنني.

ץ أي طال ��ب يحضر إلى املدرس ��ة بغي ��ر املالبس املذكورة أعاله ق ��د يؤدي ذلك إلى
إرجاعه للبيت لتغيير مالبس ��ه .فيما لو اس ��تمر بنفس التصرف تس ��تدعي املربية
ولي األمر إلعالمه باألمر وردع الطالب عن مثل هذا التصرف.

أ -في الصف
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جالس�ي�ن ف ��ي أماكنه ��م الدائمة وان يكونوا مس ��تعدين للدرس .عن ��د انتهاء الدرس
على الطالب البقاء في مجلسه والتحضير للدرس القادم وانتظار املعلم.

عن ��د دخ ��ول املعلم إل ��ى غرفة الص ��ف ،على جمي ��ع الط�ل�اب والطالب ��ات أن يكونوا

ץ على الطالب احترام زمالئه وعدم االستهزاء بهم.

ץ يج ��ب إن ��زال جمي ��ع الكراس ��ي عن الط ��اوالت قب ��ل بداي ��ة احلص ��ة ورفعها على
الطاوالت مع انتهاء اليوم الدراسي.

العــرافــة

ץ عل ��ى الطال ��ب أن يق ��وم بواجب ��ه كعري ��ف ،وعلى املعل ��م أن يوزع العرافة حس ��ب
برنامج يـــــــوزع في بداية السنة الدراسية .
ץ يقوم املعلم بتعيني عريف للصف.

ץ في غرف الفرق واحلاسوب والرياضة معلم املوضوع يعيـّـن عريفا ً لفرقته.

ץ إذا تأخر املعلم ولم يحضر في بداية احلصه يقوم العريف بإعالم املسؤولني.

ب -خارج الصف

ץ ال يجوز للطالب التّجول في أروقة املدرسة أثناء الدوام الدراسي.
ץ عل ��ى الطال ��ب أالّ يدخل غرف ��ة املعلمني أو غرف اإلدارة أو التجمه ��ر أمامها إال إذا
حصل على إذن مسبق من أحد أعضاء اإلدارة أو الهيئة التدريسية.
ץ الدخول إلى املكتبة أو غرفة احلاسوب يتم مبوافقة املسؤول أو املعلم فقط.
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ج -في الساحة

عن ��د خروج الطالب والطالبات إلى الس ��احة أو أثن ��اء تواجدهم فيها يتوجب عليهم
القيام مبا يلي :
ץ التصرف بصورة الئقة وأديبة.

ץ على الطالب االستماع إلى تعليمات املعلم املناوب وتنفيذها.
ץ االمتناع عن استعمال العنف الكالمي أو اجلسدي.

ץ االمتناع عن الصراخ أو اإلزعـــــــاج أو التفوه بألفاظ بذيئة.

ץ احملافظة على ممتلكات املدرسة ونظافتها وإلقاء النفايات في سلة املهمالت.
ץ على كل طالب البقاء في الساحة املخصصة لصفه أثناء الفرص.

ץ ع ��دم البق ��اء في الص ��ف أو في املمرات أثناء االس ��تراحة أال ب ��إذن خاص ،أو في
األيام املاطرة .

ب .االمتحانات

االمتحان ��ات ه ��ي مقي ��اس الجته ��اد وحتصيل ونش ��اط الطال ��ب ،فصلي ��ة كانت أم
سنوية .على الطالب أن يج ّد ويجتهد حتى تكون االمتحانات سهلة عليه وليست
مشكلة تسبب له اخلوف والتوتر.

ץ وس ��ائل التقييم في بناء العالمة النهائية ملوضوع ما تعتمد على نس ��ب محددة
م ��ن عالم ��ة االمتح ��ان الفصل ��ي ،االختب ��ارات الش ��هرية ،وظائف أخرى ش ��املة ،
وظائف بيتية واالشتراك في الصف أثناء احلصص.
ץ يعل ��ن ع ��ن جمي ��ع االمتحان ��ات مس ��ب ًقا م ��ن خ�ل�ال موق ��ع املدرس ��ة باس ��تثناء
االختب ��ارات اليومي ��ة ،ومينع التغيب عنها إال في ح ��االت طارئة وبإذن خاص من
إدارة املدرسة.
ץ ال يتم تنفيذ أكثر من امتحان في اليوم .

ץ تع ��اد أوراق االمتحانات إلى الطال ��ب ،ويحق لكل طالب مراجعة معلم املوضوع
بالتنسيق معه.
ץ على الطالب أن يحافظ على سير االمتحانات بصورة هادئة ونزيهة.

سلوك الطالب في املجال التعليمي
أ .الوظائف املدرسية

الوظائ ��ف املدرس ��ية ج ��زء ال يتجزأ من العملي ��ة التعليمية ،لذلك يج ��ب على الطالب
حتضير وظائفه البيتية.
يعتبر إهمال الوظائف املدرسية تقصي ًرا تعليميًا ومخالفة مدرسية.

حت ��ى حتق ��ق الوظائف املدرس ��ية أهدافها يتحتم على الطال ��ب أن يقوم بها بصورة
جدية ومستقلة.

عن ��د التقصير في الوظيفة ثالث مرات ،يس ��تدعي املعلم الطال ��ب حملادثته ،وتكرار
األمر يقتضي استدعاء األهل لبحث أسباب التقصير.
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ץ يعتب ��ر الغش في االمتحان ��ات مخالفة تعليمية وتربوية بالغ ��ة اخلطورة يعاقب
عليه ��ا الطال ��ب وإذا تك ��ررت عملية الغش م ��ن جانب أحد الطالب رغ ��م اإلنذارات
التي وجهت له ،يحق للمدرس ��ة ترس ��يب هذا الطالب في ه ��ذه املادة ،وعالمته في
الشهادة سوف تكون  ،25هذه العالمة ترمز إلى أن الطالب قد غش باالمتحان.
ץ يعاد االمتحان للطالب بعد أسبوع من إجراء االمتحان ,كذلك االختبار.

ץ عند إرجاع ورقة االمتحان يتم حلـّه من قبل املعلم في حصته في الصف.
ץ ط�ل�اب ذوي احتياج ��ات خاص ��ه ( ُعس ��ر تعلّم ��ي) ميتحن ��ون حس ��ب مالءم ��ات
خاصه لكل طالب على حدى (املالءمات تعطى حس ��ب توصيات تشخيص العسر
التعلّمي).
طالب حضر متأخرا ً في يوم االمتحان ال ُيـسمح له بتقدمي االمتحان إالّ

بتصريح مصادق عليه من ِقبل مديرة املدرسة.
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ج .الكتب واللوازم املدرسية

ץ ُت ��وزع الكتب املدرس ��ية عل ��ى الطالب في األس ��بوع األخير من العطل ��ة الصيفية
وسوف ُيعلم الطالب عن التوقيت احملدد من خالل موقع املدرسة.
ץ توزيع الكتب مشروط بدفع مستحقات البلدية (חסך) والرسوم املدرسية.

ץ م ��ن ح ��ق الطالب أن يس ��تلم كتاب ��ا في حالة جي ��دة ومن واجبه إع ��ادة الكتاب في
نفس الوضع .فيما لو قام الطالب بإتالف كتاب ما أو إضاعته ،فعليه إحضار كتاب
للمدرسة بدالً منه.
ץ على كل طالب أن يتزود بكل ما يتطلبه أي موضوع من املواضيع التدريسية.

ץ أي إهم ��ال ف ��ي إحض ��ار الكتب الالزمة أو الدفات ��ر أو األدوات في درس ما يعتبر
مخالفة ويتحمل الطالب مسؤوليتها.

د .املواظبة والدوام اليومي:

ץ املواظبة سلوك ضروري لسير العملية التعليمية والتربوية.

 -1التأخر في الصباح:

التأخر ظاهرة س ��لبية تشوش سير الدراسة .وإذا س ��جلت للطالب ثالث مخالفات
تأخ ��ر أو أكث ��ر ين ��ذر ويبلغ ولي أم ��ره .إن تكرار ه ��ذه املخالفة قد ُيع ��رض الطالب
لعقوبة حتى الفصل ملدة يوم أو أكثر.
صباحا.
ץ على الطالب الوصول إلى املدرسة حتى الساعة 7:45
ً

ץ ممن ��وع التأخ ��ر ع ��ن ال ��دروس ،وكل طالب يدخل ال ��ى الصف بعد دخ ��ول املعلم
يعتبر متأخ ًرا.
ץ كل تأخير يس ��جل في يوميات الصف ،وكل تأخر أكثر من مرتني ُيعالج من قبل
مربي الصف.
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ץ على الطالب املتأخر أن يقدم السبب لتأخره.

ץ ف ��ي حال ��ة تكرارتأخرالطال ��ب أرب ��ع م ��رات يق ��وم املرب ��ي باس ��تدعاء األهل إلى
املدرسة ومن ثم إعالمهم مبعاقبة الطالب حسب ما يلي:
ץ

إبقاء الطالب بعد الدوام املدرسي (بعد إعالم األهل).

ץ طلب وظيفة معيـّـنة أو مهمة معيـّـنة من الطالب.

ץ يق ��وم املرب ��ي بإبعاد الطالب لي ��وم واحد بإعالم املدير ،في ح ��ال تأخره ثماني
م ّرات ويعود للمدرسة برفقة ولي أمره.

 -2الغياب:

ץ كل غياب ابتدا ًء من ساعة واحدة حتى ثالثة أيام يوجب الطالب باحضار رسالة
خطية من ولي أمره تفسر سبب غيابه.

الصف االتصال باألهل
ץ في حالة غياب الطالب يومني وما فوق يجب على مربي ّ
ومعرفة سبب غياب الطالب.

ץ في حالة غياب الطالب تُلقى على عاتق الطالب مسؤولية تعويض املادة والواجب
يتوجه الطالب عن ��د عودته ملعلم املوضوع
املدرس ��ي ،وفي حالة الغي ��اب املتواصل
ّ
ّ
لالطالع على املواد التي خسرها.
ץ ف ��ي حالة تكرار الغياب يطلب املربي من ولي أمر الطالب احلضور إلى املدرس ��ة
ملعاجلة املوضوع.

ץ ف ��ي حال ��ة تكرار غي ��اب متواصل ،يتوجب على املدرس ��ة التّوج ��ه لضابط الدوام
(קצין ביקור סדיר) به ��دف التحقي ��ق في س ��بب غياب الطالب وع ��دم مواظبته في
املدرسة.

 -3اخلروج من الدروس :

ץ احلاالت التي يـسمح للطالب اخلروج بها من الدرس :إذا أبرز توجها ً من صاحب
مهمة في املدرسة يستأذن خروجه من احلصة.

ץ ف ��ي ح ��االت امل ��رض يجب عل ��ى الطالب الع ��ودة للص ��ف بعد اس ��تيضاح وضعه
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الصحي مع تصريح من املربي أو سكرتيرة املدرسة).

ץ مين ��ع خ ��روج الطالب م ��ن الدرس بن ��ا ًء على رأيه الش ��خصي  .ف ��ي حالة جتاهل
الطالب القانون على املعلم أن يعالج االمر حس ��ب احلدث ويبلغ عنه مباشر ًة ملربي
الصف ويـ ّدون األمر في ملف الطالب.
ץ ممن ��وع إخ ��راج الطالب م ��ن الصف بس ��بب إخالله بالنظ ��ام العام .ف ��ي احلاالت
الش ��اذة الت ��ي يق ��رر املعلم فيها إخ ��راج الطالب م ��ن الصف على الطال ��ب أن ينتظر
بجان ��ب غرفة الصف حتى يس ��تطيع املعل ��م إدخاله الغرفة وعل ��ى املعلم أن يجري
محادثة مع الطالب في وقت قريب من احلدث وإبالغ املربي وتس ��جيل احلدث في
مل ��ف الصف ،باالضافة الى ذلك يت ��م إبالغ األهل باألمر هاتفيا ً وإذا دعت احلاجة
تتم دعوتهم حملادثة.

 -4التأخر عن الدروس:
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ץ ممن ��وع منع� �ا ً بات� �ا ً التأخر عن الدروس بعد االس ��تراحة .طال ��ب متأخر ال يدخل
الصف كما أنه يوجـّـه الى إدارة املدرسة للحصول على إذن بالدخول.
ץ الطالب املوجود في االس ��تراحة عليه دخول الصف عند قرع اجلرس وحتضير
نفسه للدرس وإخراج الكتب واللوازم للحصة .
ץ يت ��م إعــــــــــالم املربي ع ��ن الطالب املتأخر ليـــقوم باتــخـــــــ ��اذ االجراءات الالزمــــــة
في البنود  6و .8
ץ يق ��وم املعل ��م ف ��ي الصف بتس ��جيل الغي ��اب في دفت ��ر الصف ويعال ��ج املوضوع
حسب الدستور .
ץ على املربي إعالم األهل باملوضوع كتابيا ً في حال تأخر الطالب ثالث مرات.
ץ ف ��ي حال ��ة تكرارتأخرالطال ��ب أربع مرات عن ال ��دروس يقوم املربي باس ��تدعاء
األهل إلى املدرسة ومن ثم إعالمهم مبعاقبة الطالب حسب ما يلي:
ץ إبقاء الطالب بعد الدوام املدرسي (بعد إعالم األهل).
ץ طلب وظيفة معيـّـنة أو مهمة معيـّـنة من الطالب.
ץ يق ��وم املرب ��ي بإبعاد الطالب لي ��وم واحد بإعالم املدير ،في ح ��ال تأخره ثماني
مرات ويعود للمدرسة برفقة ولي أمره.

 -5التربية البدنية

ץ تعتب ��ر حصة الرياضة حصة منهجية ،على جميع الطالب والطالبات االش ��تراك
فيها .في حالة وجود طالب ال يس ��مح له وضعه الصحي بذلك عليه إحضار تقرير
طبي يثبت ذلك.
ץ يلزم الطالب باالش ��تراك بكل الفعاليات الرياضية املتعلقة باحلصة نفسها وبأي
برنامج إضافي من قبل املدرسة.

ץ يل ��زم الطالب بارتداء املالب ��س الرياضية اخلاصة التي تقررها املدرس ��ة وكذلك
بانتعال األحذية املقررة .كل مخالفة تُسجل في ملف الطالب.

 -6املكتبة وغرفة احلاسوب

املكتبة حرم مدرسي يجب الدخول إليه بهدوء وانضباط من أجل استغالل مرافقة
العملي ��ة التعليمي ��ة املثرية ،فعلى الطالب االلتزام باالنضب ��اط والهدوء التام وتنفيذ
توجيهات املعلم املسؤول ،كما عليه أن يحافظ على سالمة الكتاب املستعار ويعيده
للمكتبة في التاريخ احملدد.

أسس التصرف في املكتبة وغرفة احلاسوب:

ץ إت�ل�اف أي كت ��اب تع ��ود ملكيته ملكتبة املدرس ��ة أو عدم إعادته ف ��ي الوقت احملدد
يتسبب بدفع تعويض مناسب للمدرسة مقابل ذلك أو إحضار كتاب بدالً منه.

ץ في املكتبة املدرسية يلتزم الطالب بالهدوء التام لتمكني بقية الطالب من التركيز
التام.

ץ احلاس ��وب وس ��يلة عصري ��ة تعليمية مكلف ��ة ومعقدة فلهذا عل ��ى الطالب االلتزام
بتنفيذ التعليمات املناسبة الستعماله.

ץ أي عملي ��ة تخري ��ب للحاس ��وب تل ��زم ول ��ي أم ��ر الطالب بدف ��ع التعوي ��ض الكامل
للمدرسة .
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سلوك الطالب في املجاالت األخرى
النـظـافـة

للنظافة أهمية كبرى وهي تعكس مدى اهتمام املدرس ��ة بالنظافة ،لذا فان املدرسة
حت ��ث طالبه ��ا عل ��ى النظافة س ��واء م ��ن حي ��ث اللب ��اس النظي ��ف ،اجلس ��م النظيف
واملدرسة بساحاتها ،صفوفها ،قاعتها وحديقتها .لذا يرجى التقيد مبا يلي :

ץ املدرسة بيتك الثاني ,حافظ على نظافتها.

ץ على الطالب احملافظة على نظافة جسمه ،شعره ومالبسه ولوازمه املدرسية.

ץ على كل طالب احملافظة على نظافة غرف الصفوف واملمرات واملقاعد والس ��احة
واملكتبة واملختبرات واحلمامات واملزروعات وجميع ممتلكات املدرسة.

ץ يجب أن تكون غرفة الصف نظيفة قبل بداية كل درس.
ץ يمُ ن ��ع منع� �ا ً باتا ً تناول املش ��روبات ،العلكة ،التس ��الي بأنواعه ��ا داخل الصفوف
ويكون املعلم قدوة لطالبه في هذا املضمار.
ץ ُيمن ��ع منعا ً بات� �ا ً كتابة الش ��عارات بأنواعها عل ��ى اجلدران الداخلي ��ة واخلارجية
للمدرسة وعلى الطاوالت واملقاعد واألبواب.

ץ إلق ��اء األوراق ،أو الكتاب ��ة عل ��ى اجلدران هو تلويث للبيئ ��ة الصحية التي توفرها
املدرسة لكل طالب  ،لهذا يجب رمي األوراق في سلة كرتون ـ אמניר لالسترجاع.
ץ إتالف املمتلكات تعم ًدا أو عن غير قصد يعوضه املتسبب ماد ًيا كما تقرر اإلدارة.
إذا كان الض ��رر مقص ��و ًدا فيح ��ق ل�ل�إدارة باإلضاف ��ة للتعوي ��ض ،اتخ ��اذ اإلج ��راء
التربوي املناسب.

ץ اللجن ��ة اخلض ��راء املس ��ؤولة عن احملافظة عل ��ى النظافة تكون ق ��دوة للطالب
وإعطائها صالحيات محدودة بذلك.

ץ إقام ��ة جلن ��ة مكونة من أولي ��اء أمور ومعلمني وطالب التي من ش ��أنها تش ��جيع
الطالب واملربني على نظافة الصفوف وتوزيع جوائز للصفوف النظيفة.
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ץ الطالب الذي يخالف هذه التعليمات أو بعضها تسجل له مخالفة في ملفه اخلاص
ويوجه له لفت نظر ومن ثم تتم محادثة أهله باملوضوع.

الرحالت والفعاليات املدرسية

للرحالت املدرس ��ية طابع تعليمي وتربوي وترفيهي يس ��اهم في تكوين شخصية
الطالب االجتماعية والثقافية.
الرح�ل�ات املدرس ��ية ج ��زء ال يتج ��زأ م ��ن العملي ��ة التربوي ��ة والتعليمي ��ة ،ل ��ذا فإنَّ
االشتراك فيها واجب على كل طالب وطالبة وميكن دعوة األهل للمشاركة أحيانا.

ץ االشتراك في الرحالت واجب على كل طالب يدرس في املدرسة.

ץ يج ��ب على الطالب التقي ��د بتعليمات املعلمني واملرافقني أثن ��اء الرحلة .في حاالت
تصرف ��ات غير الئقة أثناء الرحلة يحق للمدرس ��ة طلب مراف ��ق من قبل األهل وفي
حاالت معينة يحق للمدرسة منعه من االشتراك في فعالية مستقبلية.
ץ يتس ��لم الطالب معلوم ��ات عن الرحلة وأهدافها قبل موع ��د الرحلة من معلمه/ته
ومن خالل موقع املدرسة.

ץ يتوج ��ب عل ��ى كل طالب احلص ��ول على موافقة ول ��ي أمره خطيًّا لالش ��تراك في
الرحلة (يقدم الطالب املوافقة اخلطية إلى مربي صفه قبل موعد الرحلة).
ץ على كل طالب أن يتزود في الرحالت بكل ما يطلبه املس ��ؤولون عن الرحلة .إذا
لم يلتزم الطالب بذلك فيحق للمسؤول أن مينعه من اإلشتراك فيها.

إذا لم يشترك الطالب في الرحلة دون وجود سبب مقنع ودون إعالم املسؤول
في املدرسة بذلك مسب ًقا يحق للمدرسة اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع تكرار
هذا التصرف.

الفعاليات:

تكث ��ر املدرس ��ة من إج ��راء الفعاليات املنهجي ��ة والالمنهجية م ��ن أجل تطوير
القدرات العقلية والثقافية واالجتماعية عند الطالب.
ץ على كل طالب االشتراك في الفعاليات التي تقام في املدرسة.
ץ يطلب من األهالي االشتراك بالفعاليات املدرسية كتشجيع للطالب بشكل خاص
وللمدرسة بشكل عام بهدف االستمرارية والتطور.
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سلوك الطالب في الرحالت والفعاليات خارج املدرسة

ץ على الطالب املش ��ارك ف ��ي الرحلة االلت ��زام بالنظام واالنصي ��اع لتعليمات املعلم
املرافق حتى يتسنى له االستمتاع بالرحلة.

ץ طالب غير منصاع وعنيف و ُيش ��كل خطرا ً على نفس ��ه أو على من حوله ال يسمح
له باخلروج أو املش ��اركة في الرحالت املدرس ��ية إال في حاالت خاصة يتع ّهد ولي
أم ��ره خطيَ� �ا ً ب ��أن اش ��تراك ابنه في الرحلة مش ��روط بحس ��ن س ��لوكه حتى موعد
الرحلة ،كذلك ُي َوقّع الطالب وولي أمره على تعهـّد بأنه إذا صدر منه تصرفات غير
الئقة يحق للمدرس ��ة إعادته الى البيت وعلى حساب األهل ( الرجوع مللف الطالب
ومنشور املدير العام لوزارة املعارف اخلاص باملوضوع ).

اخلروج من املدرسة

يجب أن تكون تصرفات الطالب خارج املدرسة بروح تصرفاته داخلها وإذا مست
هذه التصرفات بسمعة املدرسة فللمدرسة احلق باتخاذ اإلجراء املناسب.

ץ عل ��ى الطال ��ب أن ميثل املدرس ��ة ف ��ي اخلارج .إن احملافظة على س ��معته وس ��معة
املدرس ��ة يج ��ب أن يضعه ��ا الطال ��ب ف ��ي مقدم ��ة اهتماماته .فس ��لوكه حت ��ى خارج
املدرسة وفي طريقه إلى البيت يجب أن يكون منسج ًما مع األصول املقبولة.

ץ إذا صدرت عن الطالب تصرفات خارج املدرس ��ة من ش ��أنها اإلساءة إلى سمعة
املدرسة أو إلى سمعته فيحق للمدرسة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة.
ץ يحق للمدرسة أن تفصل أي طالب استمر في تصرفاته غير الالئقة متجاهالً كل
التنبيهات واإلنذارات ،بغض النظر عن حتصيله الدراسي.
ץ اخلروج من املؤسسة مسموح فقط في نهاية اليوم الدراسي .

ץ مع انتهاء الدوام في املدرسة على الطالب العودة مباشرة إلى البيت وعدم اللهو
مع الزمالء على جوانب الطرقات ِحرصاًعلى سالمته.
ץ يجب على املشاة ( الطالب) السير على الرصيف واالمتثال لقوانني السير.

16

ץ يجب على الطالب التَّص ّرف بأدب واحترام الغير واحملافظة على أمالك اجليران

وعدم إزعاجهم.

ץ اخلروج من املدرسة خالل اليوم التعليمي مسموح فقط مع تصريح خروج من
مربية الصف أو مديرة املدرسة أو بطلب خاص من أهل الطالب .
ץ يس ��تطيع الطال ��ب أن يع ��ود ال ��ى الص ��ف خ�ل�ال الي ��وم التعليم ��ي فقط م ��ع إبراز
التصريح الذي حصل عليه قبل خروجه من املدرسة.

ץ إذا أنهى احد الصفوف دوامه قبل انتهاء الدوام العام ،على جميع طالب وطالبات
هذا الصف مغادرة املدرسة فو ًرا ،إال في حاالت خاصة.
ץ على الطالب املتواجد داخل نطاق املدرس ��ة في س ��اعات بعد الدوام احملافظة على
ممتلكات ومبنى املدرسة.

ץ الطال ��ب الذي يخرج من املدرس ��ة دون إذن خطي م ��ن مربية الصف وعلى عاتقه
الشخصي يكون مبسؤولية أهله.

أنظمة تعالج السلوك املخالف للقيم االجتماعية واألخالقية
أ .ألعنف

العنف ظاهرة س ��لبية خطيرة ومرفوضة س ��واء كان لفظيًا أو جس ��د ًيا ،وعليه فإن
السلوك العنيف قد يؤدي إلى فصل الطالب من املدرسة.
ً
وأيضا تتخذ خطوات عقابية .إذا
تعالج املدرس ��ة السلوك العنيف بوسائل تربوية،
اعتدى طالب على طالب آخر ،على املعتدى عليه أال يرد باملثل ،ويتوجب عليه إعالم
املس ��ؤول (املرب ��ي ،املعل ��م ،اإلدارة ) ع ��ن ذلك حاالً .أم ��ا إذا رد املعت ��دى عليه بعنف
فتكون مخالفته كاألول ويحاسب االثنان على ذلك.

يبعد الطالب العنيف عن الدراس ��ة حسب خطورة مخالفته ومدى تكرارها ،ويكون
اإلبع ��اد ع ��ن حص ��ة أو أكثر ،أو ي ��وم أو أكثر إذا ل ��م تؤد هذه اخلط ��وات إلى النتائج
املرجوة يحق للمدرسة فصل الطالب نهائياً.
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مينع من ًعا باتًا إحضار أدوات حادة أو مؤذية إلى املدرسة.

العنف في املدرسة:

ץ العنف ليس من عاداتنا.

ץ العنف ظاهرة سلوكية سلبية خطيرة مقلقة تضر براحة الفرد النفسية.

النهج امل ّتـبع في حاالت العنف والتسبب بضرر للمتلكات
إجــــــــراء عـــــــــام

ץ السلوك العنيف أخطر املخالفات التي تؤدي الى إبعاد الطالب عن املدرسة.

ץ

العنف الكالمي:

ץ يتم إعالم األهل باحلدث ورد فعل املدرسة واإلجراءات التي اتخذت وفقا ً ألنظمة
وقوانني املدرسة

ץ مينع الطالب من التفوه بألفاظ بذيئة قد جترح مشاعر اآلخرين.

ץ مينع الطالب من إطالق أصوات مزعجة أثناء الدرس وفي ُفسح املدرسة.

العنف اجلسدي:

مينع الطالب من االعتداء جسد ًيا على اآلخرين.

إذا اعت ��دى طالب على آخر,عل ��ى املعتدى عليه أالّ َي ُر ّد باملث ��ل ويتوجب عليه أن يبلغ
مرب ��ي الص ��ف أو املعلم املناوب .أما إذا رد الطالب عل ��ى زميله بعنف مماثل فتكون
مخالفته كاألول ويعاقب االثنني على هذا السلوك ,ومن ثم يتم:
ץ محادثات مع الطالب وحتذيرهم.
ץ إبالغ األهل باملشكلة.

ץ إعطاء وظيفة مبوضوع العنف ومنعه.
ץ إعطاء مالحظة في الشهادة.

ץ إبعاد الطالب ملدة يومني حتى أربعة أيام عن املدرسة.
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خارج المدرسة وفي الطريق الى البيت

وفي حاالت معينة تقع على املدرس ��ة مس ��ؤولية تبليغ اجله ��ات املختصة( .وزارة
املعارف /الشؤون االجتماعية  /الشرطة).

يكون هنالك رد فعل فوري حسب احلدث واألنظمة املتبعة.

ץ يتم تسجيل احلدث وطريقة معاجلته في ملف الطالب الشخصي والطالب يد ّون
أسفه على ما حدث خطيا ً ويرفق في ملفه.
ץ إذا كان احلدث خطرا ً يتم إبالغ جهات أخرى حسب منشور املدير العام للوزارة.
ץ املعلم الش ��اهد على احلدث عليه أن يجري نقاش� �ا ً تربويا ً داخل الصف وذلك في
أسرع فرصه ممكنه .

إحلاق الضرر مبمتلكات املدرسة:

ץ عل ��ى اجلمي ��ع احلف ��اظ على ممتلكات املدرس ��ة .أي خلل أو م ��س باملمتلكات يلزم
ذوي األمر بدفع جميع األضرار.

ץ ع ��دم االلت ��زام بالبنود أع�ل�اه تلزم ولي األمر باحلضور الى املدرس ��ة واس ��تالم
الطالب وحتمل املسؤولية.

نشر إشاعات عبر شبكة االنترنت أو الهواتف اخلليوية:

ץ مين ��ع منع� �ا ً بات� �ا ً نش ��ر إش ��اعات عبر ش ��بكة االنترنت الت ��ي من ش ��أنها أن تضر
بخصوصي ��ة ونفس ��ية الط�ل�اب واملعلم�ي�ن وأولي ��اء األمور ,كذل ��ك مينع منع� �ا ً باتا ً
اس ��تعمال الهواتف اخللوية لتسجيل وتصوير الطالب واملعلمني أثناء التواجد في
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املدرسة.

ץ ف ��ي حاالت معينة تقع على املدرس ��ة مس ��ؤولية تبليغ اجله ��ات املختصة (وزارة
املعارف /الشؤون االجتماعية  /الشرطة).

النه ��ج املتب ��ع في حاالت العن ��ف الكالمي والعنف بلغة اجلس ��د من قبل
تلميذ – تلميذ  ,تلميذ – معلم:
ץ العنف الكالمي يحوي:

شتائم ,ألقاب ,إهـــــــــــانات ,تصرف وقح ,سخرية ,تهديد وما شابه.
ץ العنف بلغة اجلسد يحوي:

حركات اجلسد أو حركات مشبوهة وغير مقبولة.

رد الفعل:

ץ املعل ��م املتواج ��د أثناء احلدث علي ��ه أن يرد بصرامة لوقف
التص ��رف العني ��ف وأن يوضح للطالب ب ��أن تصرفه خارج
عن املألوف.
ץ على املربي أو املعلم أن يهتم ويعالج احلدث مباش ��رة بعد
نهاية الدرس أو حتى نهاية اليوم الدراسي.

عند ضبط الطالب لنفسه بعد تدخل املعلم

ץ على املعلم أن يجري محادثة مع الطالب الستيضاح تصرفه غير السليم .
ץ يطلب من الطالب اإلعتذار للطالب املعتدى عليه.

عندما يستمر الطالب بتصرفه العنيف:
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ץ على املعلم اس ��تدعاء أهل الطالب للمحادثة وذلك بإش ��راك املربي  ,املستشارة أو
املديرة.

ץ عل ��ى الطال ��ب أن يعبـّـر عن أس ��فه خطيا ً للط ��رف اآلخر وذلـــــــ ��ك بحضور والديه
(يتم حفظ نسخة في ملف الطالب).

في حاالت خطرة أو متكررة :

ץ إدارة املدرسة تدرس إمكانية إبعاد الطالب عن املدرسة لعدة أيام (حسب أنظمة
وزارة املعارف).
ץ تتم دعوة األهل حملادثة مع املربي أو املديرة.
ץ على الطالب أن يعبـّـر عن أسفه خطيا ً أمام الطرف اآلخر بحضور والديه حسب
احلاجة.

عند استمرار الطالب بتصرفه العنيف بالرغم من تدخـّـل املعلم:

ץ يت ��م إبع ��اد الطالب عن املدرس ��ة مبوافقة املديرة  ,يحدد عدد األيام حس ��ب ش ��دة
احلدث (حسب أنظمة وزارة املعارف).
ץ تتم دعوة األهل للمحادثة مع املربي أو املديرة.
ץ على الطالب أن يعتذر للمعلم بحضور أهله.
ץ على الطالب أن يقدم اعتذاره خطيا ً أيضا ملديرة املدرسة.

النهج املتـّبـع في حاالت العنف اجلسدي طالب  -طالب :
العنف اجلسدي يحوي :

ץ أعم ��ال عن ��ف  ,دف ��ع  ,صفع على الوج ��ه ,رمي أغراض عل ��ى اآلخرين (حتى عن
طريق املزاح)  ,وضع عائق ,تصفير باألذن ,رش ��ق باملياه أو التيبكس وما ش ��ابه,
رمي كرسي ,حجر وأي غرض آخر بهدف اإلصابة (الشجار عن طريق املزاح).
ץ

تهديد لتنفيذ أعمال عنف ,حركات تهديد ,إشارات تهديد بواسطة اليد.

رد الفعل:

ץ عل ��ى املعلم املتواجد في مكان احلدث التدخل فورا ً إليقافه
حتى لو استعان بشخص بالغ أو بطالب آخر.
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ץ بع ��د انته ��اء احل ��دث أو حت ��ى نهاي ��ة الي ��وم يت ��م توضي ��ح
خط ��ورة احلدث للطالب وذلك بواس ��طة املعلم الش ��اهد على
احلدث أو املربي.
ץ يتم إبعاد الطالب باحلدث املدرس ��ة من يومني حتى أربعة
أيام حسب نوع احلدث (حسب أنظمة وزارة املعارف).

ץ يت ��م إب�ل�اغ األهل عن احل ��دث ونتائجه ويتم اس ��تدعاؤهم
حملادثة بعد انتهاء مدة اإلبعاد.

ץ يرجع الطالب الى املدرسة مبرافقة ولي أمره حملادثة مع املعلم بحضور مربي
الصف أو مديرة املدرسة.
ץ ُيق� � ّدم الطال ��ب اعتذاره ش ��فويا ً وخطيا ً للمعلم بحضور األش ��خاص الذين كانوا
شاهدين على احلدث.
ץ على الطالب أن يكتب تعهدا ً بأن ال يتكرر ذلك ويتم التوقيع عليه من قبل الطالب
ومبصادقة املعلم املعتدى عليه.

ץ على الطالب أن يعتذر من الطرف اآلخر بحضور والديه.

النهج املتبع في حاالت العنف اجلسدي ضد املعلم

العنف اجلسدي يحوي كل ما ذكر في البند السابق.
في حالة وجود عنف جسدي:

رد الفعل:

ץ يت ��م إبع ��اد الطالب م ��ن ثالثة حتى خمس ��ة أي ��ام مبوافقة
املديرة (حسب أنظمة وزارة املعارف).

ץ يرجع الطالب للمدرسة مبرافقة ولي أمره إلجراء محادثة
مع املعلم وبحضور مربي الصف أومديرة املدرسة.
ץ يعتذر الطالب شفويا ً وخطيا ً للمعلم بحضور األشخاص
الذين كانوا شاهدين على احلدث.
ץ على الطالب أن يكتب تعهدا ً بأن ال يتكرر ذلك ويتم التوقيع
عليه من قبل الطالب ومبصادقة املعلم املعتدى عليه.
تهديد لتنفيذ اعمال العنف:
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ץ

إبعاد الطالب حتى ثالثة أيام مبوافقة املديرة (حسب أنظمة وزارة املعارف).

النهج امل ّتـبع في حاالت االعتداء على ممتلكات املدرسة:
العنف ضد ممتلكات املدرسة يشمل :رمي كرسي ,طاولة ،تهشيم وكسر مصابيح,
شباك ,النحت على الطاولة واملقعد ,الكتابة على الطاولة ,تخريب سجادة احلائط,
كتابات على احلائط وغيرها.

رد الفعل:

يـغـ ّرم الطالب مببلغ من املال وفقا ً للضرر الناجت.

النهج املتبع في حاالت االعتداء على ممتلكات الطالب:
إحل ��اق الضرر مبمتلكات ش ��خصية مثل مقلمة ,حقيبة ,رمي أغراض ,تس ��بب في
خ ��راب س ��اعة ,خامت ,ضرر للمالب ��س ,ضرر بالدراجة ,دفاتر وكتب ,س ��رقة وما
شابه.

رد الفعل عند احلدث االول:

ץ يتعهد الطالب بإصالح الضرر الذي تس ��بب به (إذا كان باإلمكان) أو على أهله
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أن يدفعوا مقابل إصالح أو شراء آخر .

ץ على الطالب أن يقدم اعتذاره للطرف املتضرر بحضور املعلم .

في حــالة تـكـــرار الـحدث:

يتم اس ��تدعاء األهل وإنذار الطالب أو حتى إبعاده عن املدرس ��ة مبوافقة املديرة إذا
دعت احلاجة الى ذلك.

في حـــالة السـرقة:

ץ على الطالب أن يعيد االغراض املسروقة أو على أهله أن يدفعوا ثمنها.

املستوى األخالقي

للمحافظة على املستوى األخالقي لطالب وطالبات املدرسة مينع من ًعا باتًا إحضار
أي مواد تتنافى مع القيم الدينية أو األخالقية إلى املدرسة.

الطال ��ب ال ��ذي ال يلتزم بذل ��ك أو الذي يح ��اول التأثير على اآلخرين س ��لبيًا في هذا
املجال يتحمل مسؤولية تصرفاته ويع ّرض نفسه للعقوبة.

اإلشاعات واأللقاب

مين ��ع من ًع ��ا باتًا إطالق اإلش ��اعات واأللق ��اب على الط�ل�اب واملعلم�ي�ن/ات وأولياء
األمور ،ويحق للمدرسة معاقبة املخالفني.

ץ على الطالب أن يعتذر للطالب اآلخر بحضور املعلم .

ץ يتم إستدعاء األهل للمحادثة وإطالعهم على احلدث.
ץ يتم إبعاد الطالب عن املدرسة إذا دعت احلاجة لذلك.

النهج املتبع عند االعتداء على ممتلكات املعلم:
ץ يحاول املعلم أن يستوضح من هو الطالب الذي اعتدى على ممتلكاته ،يتم إبالغ
املديرة مبا حدث.

ץ يتم إبعاد الطالب حسب قرار من إدارة املدرسة (حسب أنظمة وزارة املعارف).
ץ حس ��ب احلاج ��ة يتم إش ��راك جهات متخصص ��ة من خارج املدرس ��ة مثل ضابط
أحداث  /أخصائي نفسي .

ץ م ��ن ح ��ق املعل ��م أن يطال ��ب أهل الطال ��ب بتعويض م ��ادي عن الض ��رر الذي حلق
مبمتلكاته أو بإصالحها.
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مـــتـفــرقــات

عالقة أولياء أمور الطالب ولجان اآلباء بالمدرسة

أ .التأمني

أولي ��اء أمور الطالب والطالبات هم جزء ال يتجزأ م ��ن العملية التربوية و التعليمية
فمصلح ��ة الطالب تتطلب التعاون الوثيق واالحت ��رام املتبادل بني األهل واملعلمني
وإدارة املدرس ��ة.وعليه فإن توطيد العالقة معهم وتعاونهم مع املدرس ��ة وقيامهم
بدورهم جتاه أوالدهم حس ��ب توجيهات املدرس ��ة ،هي من الش ��روط الضرورية
لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.
الثق ��ة والدع ��م املعنوي م ��ن قبل األه ��ل للمعلمني مهم ج ��دا ً ملتابعة العم ��ل التربوي
واملس ��يرة التعليمي ��ة ,ومتابع ��ة أولي ��اء أم ��ور الط�ل�اب والطالبات لوض ��ع أوالدهم
س ��لو ًكا وحتصيالً في املدرس ��ة أمر حيوي وبنّاء ،و ُيحبذ أن يش ��عر الطالب مبدى
اهتمام أهله بسماع مالحظات املعلمني املختلفة.

ץ كل طال ��ب يتعلم في املدرس ��ة األحمدية يكون ُمؤ ّمـنا ً  24س ��اعة في املدرس ��ة أو
خارج املدسة وذلك من خالل دفع الرسوم السنوية لبلدية حيفا (אגרת חינוך).
ץ عن ��د حص ��ول أية إصابة لطالب أثناء الدوام نق ��وم بإعالم ولي األمر فورا ً بهدف
مرافق ��ة الطال ��ب لطبي ��ب أو مستش ��فى ،إال إذا كان األمر ال يحتم ��ل االنتظار فتقوم
املدرسة مبرافقة الطالب على الفور أو عن طريق استدعاء سيارة أسعاف.
ץ الطالب املصاب ملزم بتقدمي جميع الشهادات والتقارير الطبية املتعلقة باحلادث
لسكرتيرة املدرسة.
ץ وثيقة التأمني وبنودها وزعت لألهل في بداية العام الدراسي.

ץ ف ��ي ح ��ال حص ��ول إصابات باألس ��نان يج ��ب االتصال مع س ��كرتيرة املدرس ��ة
لتوجيه األهل لعيادات متفق عليها حسب توصيات شركة التأمني.

ب .رسوم اخلدمات املدرسية

ץ الرس ��وم املدرس ��ية واملس ��تحقات األخرى ،على ولي أمر الطالب أن يدفع جميع
الرس ��وم املدرس ��ية نقدا أو بش ��يكات مؤجلة خالل الش ��هر األول من بداية الس ��نة
الدراسية.

عالقة املدرسة بأولياء أمور الطالب تتم حسب املسارات التالية:

ץ إجتماعات أولياء أمور الطالب تبحث كافة األمور التي تهم طالب صف معني.

ץ إجتماع ��ات فردي ��ة ب�ي�ن ول ��ي أم ��ر معني ومعل ��م معني تبح ��ث فيها أم ��ور خاصة
بالطالب.

ץ منش ��ورات أو مذك ��رات توجهه ��ا املدرس ��ة إلى أولي ��اء أمور الط�ل�اب والطالبات
إلبالغهم بقضايا معينة أو إطالعهم على سير األمور في املدرسة .

ץ موق ��ع املدرس ��ة عبارة عن منبر م ��ن خالله نتواصل مع أولي ��اء األمور والطالب
ويتم نشر املعلومات واإلعالنات املختلفة التي تقوم بها املدرسة .بإمكانكم التوجه
إلينا عبر موقعنا االلكترونيwww.kababir.net .

طريقة اختيار اللّجان الصفية واللّجنة العامة:
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ف ��ي بداي ��ة الس ��نة الدراس ��ية يدع ��ى أولياء أم ��ور الط�ل�اب النتخاب جل ��ان صفية,
يجتم ��ع كل م ��رب مع أولياء أمور صف ��ه وينتخب األولياء ثالث ��ة أو أربعة مندوبني
عنهم وتس ��مى هذه اللجنة جلنة صفية ,تعمل هذه اللجنة على مساعدة الطالب
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واملربي مبا فيه مصلحة أبنائهم .

ץ يعق ��د أولي ��اء األم ��ور الصفي ��ة الذي ��ن اختي ��روا م ��ن جمي ��ع الصف ��وف اجتما ًع ��ا
ويختارون جلنة ألولياء األمور العامة في املدرس ��ة .وتتعاون هذه اللجنة املنتخبة
مع إدارة املدرس ��ة واملعلمني على الرفع من ش ��أن املدرسة ودفع املسيرة التعليمية
والتربوية ملا فيه مصلحة الطالب.
ץ جلنة أولياء أمور الطالب املنتخبة تنوب عن جميع أهالي الطالب وتعالج قضايا
مختلفة إلى جانب إدارة املدرسة.

ץ مينع األهالي وأولياء األمور من التصرف بصورة غير الئقة داخل حرم املدرسة
واحلصص.
ץ عندم ��ا يرغ ��ب ولي األمر بحضور حصص يجب عليه التنس ��يق م ��ع املديرة قبل
دخوله غرفة الصف.

ץ تتم مقابلة أي معلم في املدرسة في ساعات استقبال املعلم وليس أثناء الدروس.

نش ��جع ونرح ��ب باملش ��اركة الفعالة ألولياء األم ��ور في الفعالي ��ات املنهجية
والالمنهجية.

تعليمات هامة ألولياء األمور:

ץ مين ��ع من ًع ��ا باتًا دخول ولي أمر أو قريب إلى غرفة الصف أثناء س ��ير التعليم إال
بإذن خاص من إدارة املدرسة.

ץ مين ��ع إخ ��راج أي طال ��ب م ��ن الصف حتى ول ��و من قبل ول ��ي أم ��ره دون موافقة
املديرة.

ץ مين ��ع التدخل بش ��ؤون املعلمني وطريقة وأس ��لوب تعليمه ��م ،وإذا كان هناك أي
مالحظات فيجب التوجه ملديرة املدرسة أو املربي.
ץ مينع زيارة املعلمني واالستفس ��ار عن أبنائهم إال وف ًقا ملا هو منش ��ور ومبينّ في
برنامج استقبال األهالي املرفق مع الدستور.

ץ االحترام املتبادل بني أعضاء الهيئة التدريس ��ية والطالب واإلدارة واآلباء س ��واء
ف ��ي االس ��تماع آلراء اآلخري ��ن ،االهتم ��ام ،الصب ��ر ،آداب احلديث ،احلديث بش ��كل
موضوعي ،واحملافظة على القوانني والدستور.
ץ مين ��ع أولي ��اء أم ��ور الطالب م ��ن الدخول إل ��ى غرف ��ة املعلمني واس ��تعمال أدوات
خاصة بهم أو اجللوس في أماكنهم.
ץ مينع شتم أو مواجهة املعلمني أو التعرض لهم.
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ץ يجب على أولياء أمور الطالب أن يتعاونوا مع املدرسة من خالل تقدمي التبرعات
أو املس ��اعدات العيني ��ة ،ودف ��ع ما يطلب م ��ن أبنائهم من مس ��تحقات تأمني رحالت
وغيرها.
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التسجيل

التس ��جيل لصف البس ��تان والص ��ف األول يتم ع ��ن طريق البلدية وذلك في ش ��هر
كان ��ون الثاني م ��ن كل عام عن طريق االنترن ��ت أو التلفون ،بينما التس ��جيل لباقي
الصف ��وف يتم أوتوماتيكيا عن طريق الس ��كرتيرة .طالب جدي ��د من الصف الثاني
يتسجل عن طريق السكرتيرة والبلدية.
حتى الثامن
ّ

مالحظة هامة:
نؤمن في املدرسة األحمدية بضرورة اإلصغاء الحتياجات الطالب النفسية ودمج
العالج كخطوة أولى لفهم س ��لوكيات الطالب وأس ��باب مخالفته للنظام وعليه فإن
مستش ��ارة املدرس ��ة واألخصائية النفس ��ية تقومان بإجراء محادثة ش ��خصية مع
الطالب في جميع احلاالت التي تستدعي ذلك.

تطبيق نظام املدرسة

مالحظة:
الدستور كتـب بصيغة املذكر لكنه ينطبق على الطالب والطالبات.

وض ��ع نظام مدرس ��تنا بغ ��رض تـــــــوفير ج� � ّو تعليمي مريح لذا فه ��و يلزمنا جميعا ً
إدارة ومعلمني وطالبا ً وأهـــالٍ.
الطالب املطيع وامللتزم في نظام املدرس ��ة يحظى بتش ��جيع معنوي أو هدية رمزية
أو شهادة تقديرية.

مخالفة دستور املدرسة

مبخالفة الطالب أحد القوانني واألنظمة ُيع ّرض نفسه للعقوبات واإلجراءات
التي تتناسب مع نوع املخالفة وفقا للسياسة اآلتية:

ץ ُيحذر شفهيا ً من قبل املعلم ثالث مرات.
ץ إرسال رسالة خ ّطية لولي األمر.
ץ يت ��م اس ��تدعاء األهل في املرة الرابعة برس ��الة رس ��مية من قبل املربي ,ملناقش ��ة
خط ��ورة املخالف ��ة ,وتوضع نس ��خة من رس ��الة االس ��تدعاء في مل ��ف الطالب.عند
اس ��تمرار الطالب مبخالفة القوانني املدرس� �يّة قد مينع من االش ��تراك في الرحالت
والفعالي ��ات املدرس� �يّة واخل ��روج أثناء الف ��رص .إخراج الطال ��ب املخالف من غرفة
الصف ملدة درس أو أكثر وإلزامه بعقاب تربوي.
ץ إذا جت ��اوز الطال ��ب ح ��دوده فيم ��ا بع ��د فعقابه يك ��ون أش ��د كاإلبعاد ع ��ن الدوام
الدراس ��ي ليوم او لعدة أيام أو الفصل النهائي من املدرس ��ة وذلك بقرار من إدارة
املدرسة ومعلميها.
ץ يد ّون مربي الصف كل مخالفة يقوم بها الطالب في ملفه.
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أولياء األمور األعزاء
وضعت هذه األنظمة والقوانني لتكون دس ��تورا ً للمدرسة ،يحفظ
ل ��كل حقه ,وكأس ��اس للتعام ��ل بيننا جميعا ً للوص ��ول إلى الهدف
املنشود بعون الله.
أوالدك ��م ه ��م أوالدنا ونح ��ن حريص ��ون عليه ��م وغي ��ورون على
مصلحتهم.
ل ��ذا نرجو أن تتعاونوا معنا عل ��ى توجيههم وتربيتهم وعلى زرع
القيم اإلنسانية النبيلة في نفوسهم.
بعد اطالع ولي األمر على بنود الدستور نرجو توقيعه في املكان
املعد لذلك وإعادة نسخة الدستور إلى املدرسة.
باحترام
مـجلـس الطـالب و لـجـنـة االبـاء
والهيئة التدريسية وإدارة املدرسة

31

تعهد الطالب واألهل
حضرة مديرة املدرسة احملترمة
حضرة املعلمني واملعلمات االفاضل

املوضوع  :أنظمة مـــدرســـتي
لقد قمت بقراءة ما جاء في هذا الكتيب من قوانني وأنظمة بتم ّعن .
وأتعهد بتنفيذ واحترام كل ما ورد ,وأوافق على أن أقوم بتنفيذه بحذافيره وعلى
أحسن وجه.
اسم الطالب\ ة			 	  
	 
توقيع الطالب\ة 			

الصف
ّ
التّاريخ

تعهد ولي األمر
أنا املوقع أدناه ولي أمر الطالب/ة أصرح بهذا أنني قد اطلعت على دستور
املدرسة وقوانينها وأتعهد بأنني سألتزم بكل ما ورد بخصوص أولياء األمور
والطالب خلير ومصلحة وتقدم املدرسة وطالبها بإذن الله تعالى.
االسم
توقيع ولي أمر الطالب\ة
التاريخ
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