دستور المدرسة
كون المدرسة مؤسسة تربوية  ،تعليمية واجتماعية  ،يحتم على العاملين بها  ،القادمين إليها والمنتفعين منها أن ٌسلكوا
فٌها وفق معاٌٌر ،قٌم وضوابط تضمن لهم كرامتهم ،احترامهم وحقوقهم.

حقوق الطالب:
 .1للطالب الحق فً التعبٌر عن رأٌه أثناء الدروس ،والسؤال عن أي معلومات قد تساعده على فهم المادة التً
سٌمتحن فٌها.
 .2للطالب الحق فً مراجعة المعلم فً المواضٌع التربوٌة والتعلٌمٌة.
 .3للطالب الحق فً مراجعة إدارة المدرسة (فً المرحلة األولى المربً  ,مدٌر المدرسة) فً أي موضوع ٌراه
،فً حالة عدم استجابة المعلم له.
 .4للطالب الحق فً المساهمة فً رفع المستوى التعلٌمً داخل المدرسة ،وتقدٌم االقتراحات المالئمة.
 .5للطالب الحق فً ترشٌح نفسه لمجلس الطالب داخل صفه ومدرسته.
 .6للطالب الحق فً المحافظة على نشر وكتابة ما ٌدور بأفكاره شرٌطة أن ال ٌمس باآلخرٌن (بعد مراجعة المعلم
المسؤول).
 .7للطالب الحق فً المحافظة على كرامته واحترامه ،وال ٌجوز بأي شكل من األشكال شتمه (او اهانته).
 .8للطالب الحق فً كتابة أي مالحظة ووضعها فً صندوق التعبٌر عن الرأي مع ذكر اسمه.
 .9الطالب شرٌك فً قرارات الصؾ فً المدرسة( .فعالٌات صفٌة تخص الطالب).
 .10وضع الطالب فً المركز لٌس فقط من الناحٌة التحصٌلٌة  ،بل من الناحٌة االجتماعٌة والتربوٌة لجعله جزءاً ال
ٌتجزأ من مجتمعنا العربً.
ٌ .11حق للطالب مراجعة المعلم بخصوص تقٌٌمه فً امتحان معٌن  ،وٌكون ذلك بتنسٌق مع المعلم وخالل ٌومٌن
من استالم ورقة االمتحان.

واجبات الطالب:
السلوك والنظافة
.1

ٌمنع الطالب من االعتداء على زمٌله كالمٌا ً أو جسدٌا ً.

.2

ٌمنع الطالب من التعدي على المعلم كالمٌا ً أو جسدٌا ً .وعلٌه االلتزام بتعلٌمات المعلمٌن خالل الرحالت
والفعالٌات المدرسٌة.

.3

ٌمنع الطالب من إحضار أدوات حادة أو قابلة للكسر أو أي أداه قد تضر به وال تلزم للتعلٌم  ،وإذا
الطالب ؼٌر ملزم باستعمالها تحفظ األداة عند المعلم /ة.

.4

على كل طالب انتعال حذاء مالئم ومرٌح .

.5

ٌمنع وضع السالسل حول الرقبة فً المدرسة (للبنٌن والبنات).

.6

ٌمنع مضػ العلكة منعا ً باتا ً فً المدرسة.

.7

ٌمنع إطالة الشعر أو صبؽه اوحالقته بصورة ؼٌر الئقة أو صبػ الشعر .

كان

 .8كل طالب ملزم بالحفاظ على نظافة مالبسه وجسده وقرطاسٌته.
.8

كل طالب ملزم بالمحافظة على نظافة صفه وممتلكات المدرسة.

.9

ٌمنع إلقاء النفاٌات بأنواعها فً الممرات داخل المدرسة أو فً ساحة المدرسة.

.10

ٌمنع الطالب من التصرؾ بشكل ؼٌر الئق بحٌث ٌعرقل سٌر الدرس.

.11

على الطالبة أن تحافظ على نظافة أظافرها ،وعدم إطالتها وعدم استعمال طالء األظافر .

.12

ممنوع استعمال أٌة نوع من أنواع الماكٌاج .

.13

ٌُمنع الطالب من التنقل أو الخروج من الصؾ خالل الدروس وخالل الخمس دقائق بدون إذن من

.14

ٌُمنع الطالب من تؽٌٌر مكانه فً الصؾ دون إذن من المربً أو المعلم.

.15

ٌمنع الطالب من مؽادرة المدرسة دون إذن خاص وبعد موافقة األهل.

المعلمٌن.

الواجبات المدرسٌة:
الموحد.
على كل طالب أن ٌتواجد فً المدرسة والمشاركة فً طابور الصباح الساعة ، 7:45وفً الزي المدرسً
ّ
ٌ لزم الطالب بإحضار كتبه ودفاتره وفقا ً لجدول الدروس األسبوعً.
ٌ لزم الطالب بأداء وظائفه ألبٌتٌه متمثله باألبحاث أو األسئلة المعطاة من قبل المعلم.
ٌ لزم الطالب باالشتراك باالمتحانات سواء كانت شهرٌة أو فصلٌة.
ٌ تعهد المعلم بإبالغ الطالب عن موعد ومادة االمتحان قبل الموعد.
ٌ منع المعلم من إجراء أكثر من امتحانٌن للطالب فً نفس الٌوم  ،وتوزٌع االمتحانات حسب جدول االمتحانات للشهر
أو للفصل (الشهرٌة او الفصلٌة).
الثناء والجزاء
كل طالب ٌحافظ على أنظمة المدرسة وقوانٌنها وٌتمشى حسبها ٌحظى بالثناء اما بالكلمة الطٌبة أو بالشهادة التقدٌرٌة
أو بالهدٌة الرمزٌة المعبرة ،من أجل دفعه لألمام وجعل اآلخرٌن ٌقتدون به.
تنفٌذ الدستور:
ٌلتزم جمٌع المعلمٌن بتنفٌذ الدستور وٌقومون بعملٌة شرحه وتوضٌحه للطالب واألهل ،كما تقع على مربً الصؾ
مسؤولٌة تنفٌذ وتنظٌم هذه الترتٌبات.
ردود فعل ٌمكن اتخاذها عند خرق األنظمة والدستور
مالحظة :عند اتخاذ أي إجراء تجاه أي طالب ٌجب مراعاة ترتٌب اإلجراءات التالٌة ,فقد صمم هذا الترتٌب لٌسهل
على المعلم التعامل مع أي حدث:
 محادثة توضٌح واستفسار مع المعلم و/أو مربً الصؾ.
 تحذٌر شفوي.
 ذم وانتقاد شفوي لسلوك الطالب.
 تحذٌر خطً لولً أمر الطالب.
 ذم وانتقاد خطً لسلوك الطالب.

 دعوة ولً أمر الطالب ومناقشة المخالفة.
 إبعاد الطالب من الحصة حتى انتهائها (بشرط أن ٌكون الطالب تحت رقابة المعلم).
 نقل الطالب من صفه لحصة واحدة أو أكثر إلى صؾ آخر من نفس طبقة الجٌل

 ،وٌكون ذلك بعد موافقة

المدٌر.
 منع الطالب من االشتراك بأي فعالٌة ممتعة ،مثل:
 النزول إلى الساحة خالل الفرص (ٌمكث الطالب فً ؼرؾ الحصص الفردٌة).
 االشتراك فً الفعالٌات التربوٌة الصفٌة  /أو المدرسٌة.
 االشتراك فً ٌوم الطالب و /أو الٌوم الرٌاضً.
 االشتراك فً جوالت /رحالت صفٌة  /أو مدرسٌة.


نسخ مادة تعلٌمٌة تربوٌة والتً تهدؾ إلى إكساب الطالب قٌم تربوٌة ٌ ،قوم من خاللها الطالب بتذوٌت فحوى
الدستور المدرسً /أو الصفً.



تأخٌر الطالب بعد الدوام بمرافقة معلم أو مربً الصؾ ،وتفعٌله بمهام تربوٌة ،وذلك بعد إبالغ ولً أمره.



إرسال الطالب إلى البٌت (على ٌد المدٌر أو أي صاحب منصب آخر أهل لذلك) ،وإبالغ ولً أمره .هذا اإلجراء
ٌكون بعد أن اتخذت مع الطالب كل الترتٌبات السابقة ،وبعد مخالفته للدستور أكثر من أربع مرات  ،أو فً حال
ارتكابه لخطا ترى فٌه اإلدارة مخالفة ال ٌمكن التساهل معها.



إبعاد الطالب عن المدرسة لفترة زمنٌة محددة (ال تزٌد عن عشرة أٌام ) .هذا اإلجراء ٌتخذ بعد استنفاذ كل
اإلجراءات السابقة ،أو على اثر ارتكاب الطالب مخالفة فٌها اعتداء خطٌر على اآلخرٌن فً المدرسة.



نقل الطالب إلى مدرسة أخرى .تتم عملٌة النقل بموافقة المفتش وبقرار منه (وبقرار لجنة مدرسٌة ) ,وبشكل
خطً فٌه تفصٌل وتوضٌح القرار  ،مع تبٌٌن حق ولً األمر باالستئناؾ على القرار أمام اللجنة المدرسٌة وذلك
خالل ٌ 14وم من ٌوم إبالؼهم باألمر ،كما ٌحق لولً األمر اصطحاب مختص تربوي من طرفه.



تشرح للطالب تفاصٌل المخالفة وماهٌة العقاب  ،بحٌث ال ٌكون العقاب هدفا وإنما إجراء تربويا ٌضمن للطالب
كرامته وحقه فً شرح وتبٌٌن موقفه.



ٌجب أن تكون نوعٌة العقاب مناسبة لنوعٌة المخالفة ،وان تتناسب مع جٌل الطالب ،وضعه الشخصً والعائلً.



بعد اتخاذ القرار ٌقوم المربً بتسجٌل تفاصٌل الحدث مع تبٌٌن اإلجراء الذي اتخذ .تأخذ القرارات بشكل عقالنً
وبتروي مع حفظ حقوق الطالب  ،وعدم المساس بها ومع مراعاة ظروؾ الطالب الخاصة.

