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ستانلى  -اإلسكندرية

الالئحة الداخلية لعام  1026 - 1025لقسم الحضانة
المدرسة هى بيتك الثانى ت سير فيه الجماعة وفقًا لقواعد ونظم على الجميع احترامها وااللتزام بها حرصًا على النظام واألنضباط

والتوقيع بالعلم
المدرسة والتوقيع
بضوابطالمدرسة
واإللتزامبضوابط
الالئحةواإللتزام
قراءةالالئحة
برجاءقراءة
برجاء
بالعلم
مقدمة :

تهدف المدرسة الي إعداد طالبة مبدعة قادرة على التعامل مع المجتمع ومواكبة تغيرات العصر وذات
شخصية متميزة ومستقلة تتحلى بالقيم واألخالق الحميدة وتساهم فى رقى وطنها .
كما تركز المدرسة اهتمامها علي إرساء قواعد العالقات اإلنسانية و العمل الجماعى .
كما تعمل المدرسة علي تهيئة المناخ المناسب لتحقيق هذه الرسالة بالتعاون الوثيق بين إدارة المدرسة ,
المعلمين و أولياء األمور .

اإلنضباط السلوكي بالمدرسة
او ًال :بخصوص الحضور واالنصراف والغياب
 برجاء حضور الطالبات قبل الساعة  52:8وذلك استعداااا لطتابور الاتبات وة اتة الديت حاتا جتا الاتر

الستاعة  53.8وبدتا

هذا الماداا ساع ةساال اس العيماذة في سال العأخار.
 جع غيق باب ال ضانة الساعة 5388
 في حالة ةكرار ةأخر الطالبة (  4مرات )عن الماداا الم اا ساع اناراف العيماذة مع ولىّ األمر.
 غار مسموت بخروج العيماذات أثناء الاوم الاراسي إال في ال االت القاوي وبا بة ولي األمر وبموافقة رئاسة القس .
 مواعاا اناراف العيماذات الساعة  1318في المدعاا .وبالنسبة ليمشعركات في األوةوباس اإلناراف الساعة 1388
 جع غيق باب ال ضانة الساعة  :3.8وبدا هذ ا الماداا جع العوجه الي الباب الرئاسي بالمارسة.


اناراف العيماذات جوم الخماس الساعة  1:3.8طوال الدام.

 ثاناة حضانة

من جوم

 :818/ 18/ 1الى

 :818/ 18 / 5اناراف الساعة 1:

 اولى حضانة

من جوم

 :818/ 18/ .الي

 :818/ 18 / 5اناراف الساعة 1:

 ابعااء من السبت :818 / 18 / 18

جوم اراسي كامل لاماع الفاول اإلناراف الساعة 1318



طبقا لييوائح الااخياة فين جسمح ليعيماذات بالغاتاب او عتذر مقبتول وجعدتان عيتى ا لعيماتذة إحضتار ورقتة الغاتاب ال ا تية عيا تا
من المارسة موض ة فا ا ستب الغاتاب وةوقاتع ولتي األمتر وةستيام ا لمارستة الفاتل وذلتك رترل لتاخول الفاتل وةكميتة الاتوم
الاراسي.

 إذا ةسببت العيماذة في إةالف أي من األثاث المارسي (المكع أو السبورة أو أج زة ال است اللتي )....جع متل ولتىّ األمتر ةكيفتة
اال الت.

األدوات المطلوبة
 أقالم ألوا فيوماسعر ( رفادة و سماكة ) – أقالم الوا خش
6 

– قي ر اص – جومة – براجة –

مغ جيو سعاك.

ور حاجثة ليعيماذة (  ) 6 X 4بالنسبة لعاناة حضانة الاوم األول لاخول المارسة.

 إحضار فوطة ورقاة ةأكل عيا ا العيماذة بالفال – كوب ليشرب – حقابة المارسة ( معوسطة ال ا ) كافاة الحعواء
اوساه بالسعاك – كيانكس – واجبس ( منااجل مبيية )
 بالنسبة لفاول ةاناة حضانة  2برجاء احضار الكع

المارساة والكراسات الماياة بالاالا الشفاف.اول جوم اراسة

النظام العام


كارناة المراسالت جعااول بان المارسة واألسرة وهو خاص بمالحظات المارسات فقط ....وال جسمح لولي األمر الكعابة فاه
و جا

االرراف عياه من األسرة جوماا .

 في حالة ارسال المارسة أي ورقة ب ا ةديامات في كراسة المراسالت برجاء العوقاع عيا ا وعام نزع ا من الكرا .
 بالنسبة ال ولااء األمور جا
 بالنسبة ألعااا الماالا جا

االلعزام بمواعاا مقابية المارسات لمناقشة ما جخص العيماذة.
اخطار قس ال ضانة قبل الماداا من خالل العيافو .

 عام ارسال نقوا متع الطفيتة ألي ستب متن األستباب اال عنتا طيت المارستة ذلتك كعاباتا وجات إرستال النقتوا فتي هتذي ال التة فتي
ظرف مغيق جكع عياه اس العيماذي بالكامل وفاي ا .جا ةسيامه فقط لمارسة الفال .
 كعابة اس العيماذة عيي معديقاة ا  2السوجعر – حقابتة المارستة – المقيمتة  .والمارستة غاتر مستةولة عتن فقتاا اي رتم غاتر متاو
عياه االس .
 ممنوع احضار أى ااوات ةمثل خطتر عيتى العيماتذي ( كتاةر – مقتص – زجاجتات قابيتة ليكستر ) – اي نتوع متن األلدتاب – كعت

ةيوجن وعيي ولي األمر االرراف عيي حقابة العيماذة عنا الرجوع من المارسة وقبل ال ضور الي المارسة.

 غير مسموح بتواجد أجهزة المحمول أو الهدفون أو األجهزة اإللكترونية المختلفةة مةع التلميةذة نهائيةا  ،واذا لةم
تلتزم التلميذة سوف تقوم إدارة المدرسة بحجزه ولن يسلم لها اال في نهاية الفصل الدراسي.

 عام السمات ليعيماذات بال ضور ليمارسة بماوهرات وال ضانة غار مسةولة عن ذلك في حالة فقا الطفية ألي رم.


 عام السمات باخول ولي األمر قاعة الفال في اي حال من األحوال  . ..جا العوجه لمسةولة ال ضانة أوالً.
 ممنوع منداً باةاً احضار اكاا

رابسي – عي مااي غازجة – ماا ة – لبا – عاار في عبوات زجاجاة .

 ممنوع حضور الطفية المرجضة الى المارسة.
 عام العواجا ااخل ال ضانة أو أمام الباب الرئاسى قبل الساعة 5388

باحًاحفاظًا عيى النظام.

 جرجى عام ةسيا أي أاوات لدامل األمن أو أى عامية لعسيام ا ليطالبة.
 برجاء إبالغ رئاس القس بأي حالة خا ة أو مشكية

اة ةخص الطالبة حعي جع مراعاة ا و جمكن إرسال ذلك في

خطاب خاص الي رئاسة القس .
الزي المدرسى :
 عيي العيماذة االلعزام بالزي المارسى 2
البولو الخاص بالمارسة – بنطيو جانز ك يي سااي وباو ةطرجز – حذاء اسوا – ةوكة ردر باضاء أو ك يي
أو أسوا – ةرجنانج الرجاضة وكوةشي اسوا – رراب أباض .

رجاء االلعزام بالزى المارسي وفي أجام الرجاضة الخا ة بكل فال االلعزام بالزي الرجاضي
 نأسف ل دام قبول أي هااجا مقامة من ولي األمر لماموعة ال ضانة في أي مناسبة من المناسبات

مع تمنيات ادارة بعام دراسي موفق سعيد

