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مقدمة
المدرسة مؤسسه تعليميه تربويه تعمل وفق تعليمات وأنظمة وزارة المعارف ونسعى دوما لتحقيق االمثل
واالفضل لطالبنا والهلنا .جميعنا شركاء في رعاية ابنائنا ولكل منا حقوق وعليه واجبات ولتنظيم ذلك نضع بين
ايديكم دستور مدرستنا  .رؤيتنا واضحه نسعى من خاللها ما يلي :
الطالب :
ي مستق ّل لطرح األسئلة وللبحث والتعلم بهدف تحقيق الطاقة الكامنة فيه
* تنمية طالب مبدع ذي توجه ذات ّ
ي  ،ومنخرط في البيئة التي ينشأ فيها.
ي  ،وف ّ
* رعاية إنسان مبدئ ّ
* رعاية طالب يتعلم ويعي حقوقه وواجباته .
المعلم :
وتجديدي  ،ومتمتع بثقافة واسعة .
* تنمية وتعزيز معلم مختص ،
ّ
* تنمية معلم مصغ ،مبال ,يراعي احتياجات زمالئه وطالبه وذويهم,ويقوم بكل المهام التي تلقى على عاتقه.
* رعاية وتنمية معلم يشارك بتحمل المسؤولية وبالعمل التربوي  ،وقادر على النظر إلى النظام التربوي نظرة
شمولية .
أولياء األمور :
* ولي أمر مصغ  ،ومتفهم  ،وقادر على إكساب ابنه القيم  ،وعلى أن يكون قدوة يُحتذى بها .
* تنمية ولي أمر مشارك في العمل التربوي في المدرسة ,متداخل .
* ولي أمر يتحمل مسؤولية حصيلة المسيرة التربوية والتعليمية.
البيئة التعليمية :
* تطوير بيئة تعليمية مثيرة  ،وداعمة  ،ومريحة  ،وتراعي االختالف بين الطالب .
* تنمية بيئة عملية مريحة تراعي طبيعة عمل المعلمين وسائر العاملين في المدرسة.
* تطوير وتنمية مواقع مناسبة للفعاليات الثقافية والفنية والرياضية .
حقوق الطالب:
 .1أنت تملك حقوقا كباقي األوالد
 .2أن يحافظ على خصوصياتك  ,جسدك  ,ممتلكاتك.
 .3أن يحافظ على سرية معلومات خاصة بك.
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 .4أن تعبر عن أرائك ورغباتك بالتكلم  ,بالكتابة وبالرسم وغيرها .
 .5أال تتعرض لالهانة ,للعنف بشتى أشكاله وللمعاملة القاسية.
 .6أن يقدم لك الدعم الذي يسمح لك باالندماج في عالم المدرسة وفي الحياة االجتماعية داخل المدرسة
وخارجها.
 .7أن تعتز بعاداتك وتقاليدك ببلدك ووطنك.
 .8أن تنمي مواهبك وقدراتك ورغباتك في المدرسة.
 .9أن تشارك في النشاطات االجتماعية ,الثقافية والفنية في المدرسة.
 .10لك الحق في التوجه خطيا أو شفويا بأي طلب إلى مربي الصف  ،المعلم المسؤول  ،المعلم المناوب
,المستشار ومن ثم الى اإلدارة.
 .11أن يتقدم الطالب لالمتحان الذي تغيب عنه غياب مصدق من الطبيب أو من األهل (رساله خطيه )
بالتنسيق مع معلم الموضوع ومربي الصف.
 .12يحق للطالب مراجعة ومناقشة معلمه حول عالمتة بشرط أن يكون النقاش موضوعيا .
واجبات الطالب:

* الزي المدرسي :
 .1االلتزام بالحضور إلى المدرسة باللباس الموحد :الموحد ( بلوزه زرقاء مع شعار(خاليه من رسومات او
الوان اخرى)  /وبنطلون جينس وفي الشتاء جارزي كحليه مع شعار(خاليه من رسومات او الوان
اخرى) ومن ثم المعطف.
 .2في االيام التي تتعلم فيها رياضه ,عليك الحضور بالمالبس الرياضية(بلوزه زرقاء بدون "قبه" مع شعار
وبنطلون ازرق او تريننج ازرق مع شعار ) منذ الصباح.
 .3عليك الحضور بمظهر الئق حسب تعليمات وأنظمة المدرسة واالبتعاد عن التبرج والزينة ،وعليك
المحافظة الدائمه على نظافة الجسم ،الشعر,األظافر ,المالبس....
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* نظام المدرسه :
.4عليك الحضور إلى المدرسة بين الساعة  7:50-7:45صباحا،ومغادرة المدرسة مباشرة الى البيت بعد
انتهاء دروسك .
 .5كل طالب/ة يتأخر عن المدرسة صباحا يتوجه إلى إدارة المدرسة لتوضيح سبب التأخر وال يدخل الصف
إال بإذن من اإلدارة.
.6عند قدومك إلى المدرسة صباحا ال تدخل إلى غرفة الصف إال إذا سمح لك من قبل المعلم المناوب أو مدير
المدرسة.
 .7عليك المشاركة في طابور الصباح والوقوف بنظام وهدوء لالستماع إلى كلمه الصباح والى تعليمات الطاقم
التربوي.
 .8عند الدخول إلى غرفة الصف صباحا أو بعد االستراحات عليك الدخول بنظام والجلوس في مكانك
والمحافظه على الهدوء وتجهيز كتبك ودفاترك وانتظار دخول المعلم.
 .9ال يترك الطالب/ة صفه/ها  ,بين الدروس إال بإذن المعلم/ة المناوب/ة وال يتجول في الصف بدون سبب.
 .10ال يخرج الطالب من الصف إثناء الدرس إال بإذن خاص من المعلم أو اإلدارة وال يدخل اليه إال بعد
االستئذان من المعلم المتواجد في الصف .
 .11ال يدخل الطالب غرفة المعلمين ,غرفة اإلدارة ,غرفة الممرضة ...بدون إذن.
 .12ال يدخل الطالب إلى غرفة الحاسوب,المختبر,المكتبه ,غرفة الرياضيات,مخزن الرياضه .....إال بمرافقة
المعلم أو بإعطاء المعلم إذن لذلك.
 .13ممنوع تواجد الطالب في غرف الصفوف خالل االستراحات( الفرص) ويجب عليك التوجه إلى ساحة
المدرسة مباشرة اال اذا كان الطقس ال يسمح بالخروج للساحات.
 .14عليك االمتناع عن أي لعب أو مزاح أو فوضى يؤدي إلى أذى لك ولغيرك.
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 .15ممنوع إحضار مواد ليس لها ضرورة وعالقة بالدروس اليوميه.
 .16يمنع أكل العلكة والبذور في المدرسة.
 .17على الطالب االنتباه للدرس والمشاركة فيه من اجل إنجاح العملية التعليمية.
 .18يجب المحافظة على الهدوء والنظام خالل الحصص واالمتناع عن اإلزعاج وكل طالب يخل بالنظام يعرض
نفسه للعقاب وفق االنظمه والقوانين.
 .19ال يغير الطالب أماكن جلوسهم إال بإذن من مربي الصف أو معلم الموضوع.
 .20يجب المحافظة على ممتلكات المدرسة وفي حال التسبب بأضرار لممتلكات المدرسة على الطالب واهله
تصليح الضرر و/او التعويض المادي.
 .21يجب المحافظة على نظافة المدرسة ( مراحيض  ,ساحات  ,صفوف .)....
 .22يجب احترام خصوصيات وممتلكات االخرين وعدم اخذ او التعدي على اغراضهم دون إذنهم .
 .23احترام المعلمين وطاقم العاملين واجب وعلى كل طالب االنصياع إلى تعليمات المعلمين والطاقم،والعمل
بموجبها وينذر كل من يخالف ذلك ويعتبر عدم االستجابة لها مخالفة للقوانين .
 .24مع انتهاء الدوام الدراسي عليك رفع الكرسي بهدوء ووضعه مقلوبا على الطاولة والنزول بهدوء وحذر
ومغادرة المدرسه مباشرة الى بيتك مع انتهاء دوامك اليومي.
 .25ممنوع احضار األجهزة التكنولوجية (تلفون  ,كاميرا) ويمنع استعمالها أثناء الدروس وفي المدرسة.
 .26دفع رسوم التأمين ورسوم الخدمات والفعاليات المدرسية المطلوبة المصادق عليها.
 .27يمنع مغادرة المدرسة إثناء الدوام ألي سبب إال بإذن من احد الوالدين او بتوكيل خطي ويسمح بالمغادرة
بعد تعبئة استمارة خاصه من اإلدارة .
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مواظبة اجتهاد  ,اختبارات وامتحانات:
 .1يجب المشاركة الفعالة في الفعاليات االجتماعية ودروس الرياضة البدنية.
 .2يجب إحضار الكتب واللوازم المدرسية اليوميه حسب المطلوب لكل حصه.
 .3يجب االلتزام بحل الوظائف البيتية يوميا والتحضير لالختبارات والقيام بالمهام البيتية وتقديمها بالوقت
المحدد.
 .4عليك االستعداد الكافي قبل االمتحانات الشهرية والفصلية .
 .5يجب عدم التشويش أثناء االمتحانات والمحافظة على نزاهة االمتحانات
 .6على كل طالب المشاركة في الرحالت المدرسية ألنها جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية.
 .7في نهاية السنه تقوم الهيئة التدريسية بإعادة النظر في توزيع طالب صفي كل طبقه وفق نتائج
التحصيل التعليمي التربوي  .واذا اقتضت الحاجه يتم توزيع وتقسيم من جديد لطالب الصفين لتكون
الشعبتين متجانستان من النواحي التعليمية والسلوكية.
حقوق المعلم (عند التأثير على العمليه التعليميه والتربويه):
 .1محادثة توضيح مع الطالب الذي يقوم بالمخالفة.
 .2تحذير شفهي للطالب.
 .3كتابة إنذار يرسل إلى الوالدين.
 .4في حاالت معينة إبعاد الطالب من محيط الصف حتى نهاية الدرس ولكن بمرافقة شخص بالغ.
 .8إبعاد الطالب عن عدد من الدروس في نطاق المؤسسة التربوية.
 .9فصل الطالب بالتنسيق مع المربي وبمصادقة المدير مع ضرورة إبالغ األهل
 .10في حالة حدوث ضرر من قبل طالب يسمح التوجه لألهل وطلب تعويض مادي
 .11التدخل في حالة نزاع عنيف بين الطالب والفصل بينهم من خالل استعمال القوة بالقدر المعقول.
 .12تعبئة مخالفة سلوكية وإرسال نسخة لألهل ولملف الطالب .
 .13كتابة مالحظة سلوكية في الشهادة.
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واجبات المعلم :
 .1الحضور بمظهر الئق إمام الطالب وان يكون مثل أعلى وقدوة حسنة.
 .2على المعلم الحضور إلى المدرسة حتى موعد أقصاه .7:50
 .3أن يقف المعلم إمام طالب صفه عند قرع الجرس ويساعد في الحفاظ على النظام.
 .4المعلم أول من يدخل إلى الصف مع طالبه وآخر من يخرج منه قبل الفرص وبعد انتهاء الدوام الصفي
وذلك حسب جرس المدرسه لبداية ونهاية كل حصة.
 .5أن يقوم بكافة الوظائف الملقاة عليه بحكم عمله معلم و/أو مرب و/او مركز وان ينفذ التعليمات اإلدارية
والتربويه المقررة والموضحه في الجلسات المهنيه واالداريه والتعليمات المرسله عبر البريد االلكتروني.
 .6عند وجود أي مشكلة على المعلم التصرف بمسؤوليه مهنيه ,بحكمة وعدم التسرع.
 .7على المعلم إن يتعامل مع كافة التالميذ باللطف واللين.
 .8على المعلم أن يضع الطالب في صلب العملية التعليمية والتربوية.
 .9احترام رأي الطالب وتوجيه هذا الرأي إلى الصواب.
 .10على كل معلم االشتراك في اجتماعات الهيئة التدريسية حسب المقرر في المدرسة.
 .11يجب على كل معلم تسليم عالمات موضوعه لمربي الصف وإعالمه عن كل مشكلة سلوكية أو تعليمية.
 .12على كل معلم أن يبلغ الطالب بعالماته حسب المركبات وعليه تصليح االمتحان مع الطالب ومراجعتهم.
.13على المعلم االهتمام بإرسال أوراق عمل أو وظائف بيتيه أو مادة معينة للطالب في حالة غياب مستمر
بسبب مرض أو إصابة.
.14ينصاع المعلم لقرارات الجلسات التربويه والمهنيه والعمل بموجبها .
.15واجب على كل معلم احترام مشاعر ومعتقدات اآلخرين وعدم المس بها.
.16مراعاة المعلم للفروق الفردية بين الطالب.
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.17تعويد الطالب على االستقاللية وحثهم على التفكير والعمل.
.18أن يتحدث المعلم مع الطالب حول المخالفة التي يقوم بها الطالب وسماع اقواله ومعالجه كل قضيه وفق
التعليمات.
االهل والمدرسه:


متابعة يوميه ألبنائكم في أدائهم لواجباتهم المدرسيه ومساعدتهم يوميا وفحص مدى قيامهم
بالمطلوب بموجب تعليمات المعلمين وتوقيع االمتحانات ,اوراق العمل ,المهام البيتيه وغيرها .



الحضور الى المدرسه لمقابلة ومراجعة كل معلم في حصص مكوثه في غرفه المعلمين.



االلتزام بحضوركم كل جلسه او توجيه دعوة لكم لمقابله المعلم/المربي بأمر يتعلق بتعليم او سلوك
إبنكم .



تعبئه كل استماره بدقه وجراء الفحوصات المهنيه المطلوبه وارفاق المستندات المطلوبه لتساعد
الطواقم المهنيه في المدرسه في اداء عملها على اكمل وجه



تزويد المدرسه بكل التغييرات التي لها عالقه بالمدرسه :ارقام هواتف,مواضيع صحيه اجتماعيه لها
عالقه بتعلم الطالب ,سلوكه وادائه ومشاركته في الفعاليات المدرسيه



مشاركتكم في نشاطات وفعاليات صفيه ومدرسيه وفق البرامج والمشاريع التي يعدها المربي .



التزامكم بتنفيذ دستور المدرسة والعمل بموجبه ووفق تعليمات وزاره المعارف.



كل نشاط ألولياء األمور في المدرسة بما في ذلك الدخول إلى الصفوف ومساعدة طالب ،محاضرات،
ونشاطات ،مختلفة يجب إن تتم بإذن من المدير.



دفع وتسديد لرسوم الخدمات المستحقه حسب ما يفصل في الرسائل الموجهه لكم.
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طرق معالجة مخالفة الدستور:
في حالة عدم االلتزام بالواجبات المقرة في الدستور تقوم إدارة المدرسة بمعالجة الموضوع حسب األنظمة
التالية:
المخالفة
مخالفة اللباس الموحد وعدم
االلتزام به
( يجب الحضور باللباس

طرق العالج
*تسجيل االسم في بند خاص لدى السكرتيرة .
* محادثة توضيحية.
* محادثة مع األهل .

المحدد من قبل المدرسة
* في حالة تكرار المخالفة وضع مالحظة في الشهادة في بند السلوك
منع الطالب من الدخول إلى الحصة ( تحديد مكان بديل  +االهتمام في
إكمال المواد الناقصة .
استقبال المعلم  ( :يجب
استقبال المعلم
حسب ما تحدده المدرسة

*إجراء محادثة توضيحية مع الطالب من قبل المعلم والمربي.
*محادثة مع األهل .
* إرسال بالغ كتابي لألهل .
* في حالة تكرار المخالفة كتابة مالحظة في بند السلوك .

سلوكيات إثناء الحصص :
 .1جلوس الطالب في مكانه
المحدد .
 .2إحضار كل لوازمه

*إجراء محادثة توضيحية مع الطالب من قبل المعلم والمربي.
*محادثة مع األهل .
* إرسال بالغ كتابي لألهل.
* منع الطالب من الدخول إلى الحصة ( يجب تحديد مكان بديل وآمن

المدرسية وإخراجها من
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الحقيبة.

وإعطاء الطالب مهمة تربوية تعليمية ).

 .3المشاركة بشكل محترم

* في حال تكرر المخالفة نقل الطالب إلى صف مقابل من نفس الجيل لمدة

وبطلب إذن من المعلم.

حصة واحدة أو أكثر ( اقل من يوم تعليمي واحد ) مع التنسيق مع المعلم
اآلخر.

 .4القيام بكل المهام الملقاة
عليه إثناء الحصة .

* إبعاد الطالب داخل المدرسة لعدة أيام وذالك بالتنسيق مع المدير وبرفقة
شخص بالغ مثال  :معلم في حصص إدارة أو مساعدة أو مكوث.
* في حاالت صعبة ومتكررة فصل الطالب من المدرسة حسب قرارات
ووجهة نظر المدير المعتمده على تعليمات الوزاره.
* نقل الطالب الى صف مقابل حسب قرارات اللجنة التربوية.
* مالحظة في الشهادة في بند السلوك.
بناء خطة تربوية شخصية للطالب المخالف.
*توصيات للتداخل العالجي في الحاالت الصعبة.

االنصياع ألوامر المعلمين
والتصرف معهم بطريقة

*محادثة توضيحية مع الطالب وتحذير شفهي.
* إبالغ األهل وتحذير خطي.

مؤدبة ومحترمة حتى وان
كان معلم بديل أو معلم
مناوب

* الطلب من الطالب المخالف االعتذار ودعوت األهل لمحادثة بالموضوع .
* بناء خطة عالجية للطالب من قبل طاقم مهني (مثال :مراقبة تصرفات
الطالب إثناء الحصص لفترة معينة)
توجيه إلى معالجة مع المحافظة على حقوق الفرد.
* نقل الطالب إلى صف مقابل من نفس الجيل ( اقل من يوم دراسي واحد)

10

* حرمان من الفرصة
* إبقاء الطالب لساعات أكثر في صف آخر
إبعاد عن المدرسة لعدة أيام حسب قرار المدير
*في الحاالت القصوى وفي حالة عدم ردع الطالب من قبل الطاقم التربوي
توصية لنقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
*محادثة توضيحية
ستعمال التلفونات

* إبقاء الجهاز مقفل لدى السكرتيرة أو أي مكان آمن وإرجاعه بعد

والكاميرات أو أي آلة

اليوم الدراسي للطالب أو أهل الطالب

تصوير إثناء المدرسة

في حال تكرار المخالفة عقاب متفق عليه من قبل الطاقم.

والحصص بدون تنسيق
المحافظة على ممتلكات
وعلى المظهر العام للمدرسة

*محادثة توضيحية
* إبالغ األهل.

.
* مالحظة في الشهادة.
* دفع أو إحضار شيء له نفس القيمة.
* في حالة رفض األهل للتعويض لسبب غير مادي هنالك إمكانية لدعوة
قضائية.

االشتراك بكل الفعاليات
التربوية التعليمة بشكل دائم

* محادثة توضيحية وتحذير شفهي.
* إعالم األهل وتحذير شفهي

ألنها جزء ال يتجزأ من خطة
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المدرسة .

* استدعاء االهل لمحادثة .
* ان يطلب من الطالب القيام بمهمة متعلقة بالموضوع .
* مالحظة في الشهادة .

المحافظة على طهارة

في حال عدم طهارة االمتحان تنزيل عالمات ( حسب ما تقرر من قبل

االمتحانات

المدرسة ) لكل المشتركين في عملية الغش .
*استدعاء أهالي الطالب .
* الغاء االمتحان للطالب المشتركين في عملية الغش بشرط ان تم
اثبات الغش  ،مع اعطاء الحق للطالب للمراجعة .

الحضور الدائم وااللتزام
بمواعيد المدرسة المحددة .

*تسجيل التأخير.
* محادثة توضيحية .
* اعداد خطة لدعم موضوع الحضور الدائم .
* محادثة مع االهل.
* طلب اكمال المواد الناقصة بسبب الغياب المستمر.
* تدخل جهات اخرى مثل المستشار ،الخصائي النفسي  ،مركز طبقة ،
مدير المدرسة.
* مالحظة في الشهادة.
* التوجه ضابط الدوام في البلديه
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التجوال في المدرسة أثناء
اليوم الدراسي أو الخروج

*إعطاء مهام تربوية متعلقة بالموضوع
* استدعاء الطالب واهله لمحادثة حول الموضوع.

من نطاق المدرسة بدون إذن
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