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 االبتدائيالقسم لطالبات   2020 -2019لعام  الالئحة الداخلية

  لتزام بها حرًصا على النظام واألنضباطعد ونظم على الجميع احترامها واالسير فيه الجماعة وفقًا لقواتالمدرسة هى بيتك الثانى 

 

 لتزام بضوابط اء قراءة الالئحة واإلبرج

 

   مقدمة :

 عزيزي ولي األمر ،، ابنتي الطالبة ،      

 وذات العصر تغيرات ومواكبة المجتمع مع التعامل على قادرة مبدعة طالبة تهدف المدرسة الي إعداد

 . وطنها رقى فى وتساهم الحميدة واألخالق بالقيم تتحلى ومستقلة متميزة شخصية
 

 ،المناسب لتحقيق هذه الرسالة بالتعاون الوثيق بين إدارة المدرسة مناخ التهيئة مل المدرسة علي تعكما 

  .ور المعلمين و أولياء األم    

 وي حباً منا البنتكم الطالبة . نا الئحة لالنضباط والتقويم التربعألن النظام أساس النجاح وضو     

  أنها ستطبق علي كل طالبة تحيد عن النظام العام.سيادتكم علماً  قراءة تلك الالئحة ألننا نحيط  فنرجو منكم

 

 اإلنضباط السلوكي بالمدرسة

 

 والغياب  بخصوص الحضور واالنصراف: أوالً 

 . 7.50يدق الجرس الساعة حيث  وذلك استعدادا لطابور الصباح وتحية العلم  7:45برجاء حضور الطالبات قبل الساعة  ▪

 اخطار ولّي األمر بإنذار كتابي.سيتم عن الميعاد المحدد  مرات ( 5)  بةتأخر الطالتكرار في حالة  ▪

 (Retenue )اما اذا لم تنفذ الطالبةة الحجةز .في اليوم المحدد من قبل ادارة المدرسةواذا تكرر بعد ذلك سيتم الحجز بالمدرسة  ▪

 .لن يسمح لها بالدخول اال بولّي امرها 

 ستحرم من دخول الفصل حتي بداية الحصة الثانية.  8.10الساعة بعد    عند حضور الطالبة ▪

 لن يسمح لها بدخول المدرسة  8.30عند حضور الطالبة   بعد الساعة  ▪

 

 اليوم الدراسي أو بعد أداء امتحانات الشهر نهائياً  .  أثناء غير مسموح بخروج الطالبات من المدرسة  ▪

ً  سيعتبر قبول واالمبعد اداء االمتحان بعذر ويعد التغيب          عن اليوم بأكمله. تغيبا

 

 توضةيح كتةابي بكراسةة المراسة توائح الوزارية فلن يسمح للطالبات بالغياب دون عذر مقبول ويتعين علة  الطالبةة لطبقا ل ▪

 في اليوم التالي للغياب.وذلك شرط لدخول الفصل  وتسليمها لمسئولة الغياب سبب الغياب وتوقيع ولي األمر

 .درجاتها في االمتحان صفرا تحتسببطولة رياضية بسبب أو  )مرضي(بة أثناء االمتحان بدون عذر رسمي إذا تغيبت الطال ▪

 تحرم الطالبة المتغيبة عن اليوم الدراسي من ممارسة اي نشاط متعلق بذلك اليوم من مجموعات او انشطة. ▪

 

 

 

 برجاء قراءة ال ئحة واإللتزام بضوابط المدرسة 



 

 ً  الزي المدرسيبتعليمات خاصة : ثانيا

 وريات وسوف يتابع مسئولو القسم هذا األمر  االلتزام بالزى المدرسى من الضر

 ستحرم الطالبة من دخول الفصللتزام وفى حالة تكرار عدم اال

 الزي المدرسي كامال من اليوم األول للدراسة على النحو التالي: بارتداءالطالبات  تلتزم

أسةةود وشةةراب وحذاء جلةةد كحلي أو أبيض  ووشاح  ) سكارف (   بالقسم  الخاص   Poloال و  واسع سادة زرق غامق بنطلون جينز أ ▪

 .بيض(أ -توكة شعر )كحليبيض وأ

 ممنوع ارتداء بادي كارينا تحت البولو النصف كم . بيض فقط( النسبة للطالبات المحجبات )حجاب أب **

ضةي أسةود أو أما بالنسبة ليوم حصة التربية الرياضية  فترتدى الطالبة الزي المدرسي الخاص باأللعاب مع ارتةداء حةذاء ريا ▪

 واليسمح بارتداء الزى الرياضى فى األيام العادية.وفي حالة عدم االلتزام تحرم الطالبة من الحصة.  أبيض فقط

 الخاص بالمدرسة . الكحلي يجب كتابة اسم الطالبة علي الجاكيت  ▪

 سيتم توقيف  دم االلتزام الشعر ( للطالبة .. في حالة ع –: يجب االهتمام بالنظافة الشخصية ) الزي المدرسي  ملحوظة ▪

 الطالبة ثالثة ايام عن دخول المدرسة.                          

 

 

 ً  النظام العام: ثالثا

أو مدرسين(  طالبات)  يجب على الطالبة احترام األخرين فإن أى سلوك غير مرغوب فيه تجاه اآلخرين

ً حازما قد يصل الي سيكون عقاب فال  . كامالً الحرمان من دخول الفصل يوما
الطالبة التوجه والوقوف في الطابور يجب عل  جرس ال يدقأن اذ بمجرد فسحة اليجب عل  الطالبة االلتزام بنظام الطابور في الصباح وبعد  ▪

 في اليوم التالي . ستحرم الطالبة من الفسحةأخرت عن الوقوف اذا تووالتوقف عن تناول المأكوالت والمشروبات 

 .مع العلم بأن اللبان ممنوع نهائياَ في المدرسة. مأكوالت أو مشروبات ةوعدم تناول أي الفصلوالنظام في  تلتزم الطالبة الهدوء ▪

رسةةة ( سةةتقوم المد....إذا تسببت الطالبة في إت ف أي من األثاث المدرسي )المكتب أو السةةبورة أو أجهةةزة الحاسةةب ا لةةي أو أدوات المعمةةل ▪

 (. يكتورروتمنع إدارة المدرسة استخدام الطالبة ألي نوع من أنواع الكو . )المناسبة عل  الطالبةلية لماعل  الفور بتوقيع الغرامة ا

 وعند االهمال المتكرر سيتم استدعاء ولي األمر. E-Learningااللتزام بعمل الواجبات المدرسية وكذلك متابعة كل ما يكتب علي ال  يجب ▪

 .واذا وجد سيتم مصادرته عند رئيسة القسم.زجاجات قابلة للكسر ( –مقص  –) كاتر عل  الطالبة  ا  دوات تمثل خطرإحضار أى أ عدم ▪

وعمل ثقب فييي األنييف   من المكياج وصبغات الشعر  ارتداء أو استخدام أي اكسسوارات مخالفة للزي المدرسي أو أيب غير مسموح للطالبة ▪

 (Piercing  .أما األذن فيكتفي بحلق واحد فقط )  األظافر فستوقع غرامة مالية.وبالنسبة لطالء 

  )الدين هلل والوطن للجميع ( ▪

 ألن ذلك يعرض الطالبة للمساءلة يحظر تماما المناقشة او نشر اي مطبوعات لها ع قة بالدين او السياسة لذلك        

 ،في اإلساءة الييي اي فييرد داخييل الملسسيية التعليميييةاو نشر اي صور  Face Book وال يمنع منعاً باتاً استخدام االنترنت      

 . المدرسةللحجز بداخل المدرسة حتي الساعة الرابعة والنصف في اليوم الذي تحدده ألن ذلك يعرض الطالبة 

 و اولياء األمور. خاص بالطالباتيوجد بالمدرسة صندوق شكاوي والمقترحات  ▪

) التليفييون المحمييول .....   (           اخييل المدرسيية بكافيية أنواعهييا يٌحظرعلييي الطالبييات إحضييار أييية أجهييزة الكترونييية د ▪

... ستقوم إدارة المدرسة بالتحفظ عليهيا ولين تٌسيللم لهيا  مخالفةالوفي حال وسيتم متابعة التزام الطالبات بالتعليمات . 

 أو لوليل أمرها اال مع نهاية العام الدراسي.   

 

 ( .متعلقات شخصية للطالبة ليس لها عالقة بالمدرسة )مشغوالت ذهبية , مبالغ مالية كبيرةالمدرسة غير مسئولة عن فقدان اي   ▪



 

وذلك تسهيال لنقل  ارسال التعليمات الخاصة بالقسمعلي حدة يتم فيها خدمة الواتساب لكل مرحلة  سيتم تفعيل  -

اي تعليق حيث انها صفحة خاصة فقط المعلومات . وال يسمح مطلقا ألولياء األمور بأي حال بالرد عليه او كتابة 

 بالمدرسة. 
 

 ً  خاص بالسادة أولياء األمور: : رابعا

ا 7.30الساعة  منأمام الباب الرئيس   الوقوف المدرسة أو عدم دخول ▪ وحتةي  2.00ومن الساعة  8.30وحتي الساعة  صباح 

 .واألمن  حفاظ ا عل  النظام  2.45الساعة 

ناء أثناء اليوم الدراسي أو خة ل الفسةحة أو االمتحانةات باسةتثناء المواعيةد المخصصةة الف الوقوف في المدرسة أو عدم دخول ▪

 . ورجاء االلتزام بها . والت  سيتم اإلع ن عنها لمقابلة أعضاء هيئة التدريس

 .للطالبةلتسليمها او في االستقبال عاملة أى لعامل األمن أو  , طعام , متعلقات ..... (أدوات  غراض )يرج  عدم تسليم أ ▪

 علي الطالبات يجب ان تعاد الي المدرسة موقعة من األهل في مدة أقصاها ث ثة أيام. الشهادة واوراق االمتحانعند توزيع  ▪

لةذلك ترجةو   حرصا عل  صحة وس مة الطالبات قامت إدارة المدرسة بمنع بعض المأكوالت كالشيبسي والمشروبات الغازية ▪

 .لتعاون في هذا الصددإدارة المدرسة أولياء األمور ا

 يرجي عدم حجز اي مواعيد ل طباء خ ل اليوم الدراسي. ▪

 في حالة مرض الطالبة اثناء اليوم الدراسي ستقوم إدارة المدرسة باالتصال بولّي األمر. ▪

 مدرسية.برجاء التواصل مع المدرسة من خالل الجزء الخاص بالمراسالت المرفق بكراسة الواجبات ال ▪

رسيال طبقاً لما تتطلبه حالتها ويمكين إوذلك لمراعاتها  وجود أية مشكلة صحية خاصة لدى الطالبة في حالة  خطارنابرجاء إ ▪

   ذلك في خطاب خاص الي رئيسة القسم.

 يحذر علي الطالبة اي تعامل مادي مع زمي تها مثل ) بيع اي شئ داخل المدرسة ( ▪

 أثناء اليوم الدراسي.  Dish Partyيمنع عمل  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الخيياص بالئحيية االنضييباط السييلوكي  2014/  5/  20بتيياري   234وفقييا للقييرار الييوزاري رقييم    

 المدرسي   

 .اَ شفوي اَ سوف توجه لها ادارة المدرسة انذارخروج للطالبة عن التعليمات المشار إليها سلفا  ي أ •

وتعهةد كتةابي بعةدم تكةرار الخطةأ او  نةذاررسةال إرسة بإسوف تقوم إدارة المدمناسب غير الفي حالة تكرار الخطأ او السلوك  •

 او استدعاء له ...ولي األمر  إل المخالفة 

     سوف يحق للمدرسة اتخاذ ما تراه  علي االنذارفاذا تخلف عن الحضور في الموعد المقرر او في حالة االمتناع عن التوقيع        

 مناسبا  في سبيل تقويم الطالبة.         

   حت  الساعة الرابعة   اليوم الدراسي حجز الطالبة في المدرسة بعد انتهاء عقوبة إل   المدرسةبعد ذلك سوف تضطر ثم        

 .والنصف       

 الداخلية والخارجية.هذا ويحق للمدرسة حرمان الطالبة مؤقتا من الرح ت المدرسية  •

يةتم فصةل المعلمةين او ادارة المدرسةة الطالبةات او  لعمةال اوا بةالقول او الفعةل علةياو ولّ  أمرهةا اعتداء الطالبة  في حالة  •

 .  الطالبة

ومن جهة اخري تقوم ادارة المدرسة بيدعم وتشيجيع الطيالب الملتيزمين بالنظيام واالنضيباط المدرسيي              

 والمتميزين في األنشطة والمجاالت المختلفة بمنحهم شهادات تقدير .

 ،،نشكرتفهمكم لما سبق  

 منيات إدارة المدرسة بعام دراسي موفق سعيدمع ت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 مدرسة جيرار

رشادات الخاصة بال ئحة الداخلية باني تسلمت التعليمات واإل  ---------------------------------اقر أنا ولي أمر الطالبة / 

 . وأن  عل  علم تام بمضمونها االبتدائية للمرحلة 

 التوقيع بالعلم واالستالم

.................................... 

 

 ظات واقتراحات حمال
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