
 قسم الحضانة  

 لقسم الحضانة 2020  -2019الالئحة الداخلية لعام 

  سير فيه الجماعة وفقًا لقواعد ونظم على الجميع احترامها وااللتزام بها حرًصا على النظام واألنضباطتالمدرسة هى بيتك الثانى 

 

 لتزام بضوابط المدرسة والتوقيع بالعلمبرجاء قراءة الالئحة واإل

 

 مقدمة : 

 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
 

 .الجماعى  العملو  اإلنسانية العالقات قواعد تركز المدرسة اهتمامها علي إرساءكما 

 

 المناسب لتحقيق هذه الرسالة بالتعاون الوثيق بين إدارة المدرسة ,مناخ التهيئة درسة علي تعمل المكما 

 .المعلمين و أولياء األمور     

 

 اإلنضباط السلوكي بالمدرسة
 بخصوص الحضور واالنصراف والغياب: الً او

وبعدد  8.30حيث يدد  الردرا السداعة  وذلك استعدادا لطابور الصباح وتحية العلم  8:25برجاء حضور الطالبات قبل الساعة  ▪

 هذا الميعاد سيتم تسريل اسم التلميذة في سرل التأخير.

  8.45 يتم غلق باب الحضانة الساعة  ▪

  انصراف التلميذة مع ولّى  األمر.مرات (عن الميعاد المحدد سيتم  4في حالة تكرار تأخر الطالبة )  ▪

 .مسئولة الحضانةفي الحاالت القصوي وبصحبة ولي األمر وبموافقة إال  أثناء اليوم الدراسي التلميذاتغير مسموح بخروج  ▪

 1.00وبالنسبة للمشتركات في األوتوبيس اإلنصراف الساعة  في المعتاد. 1.15مواعيد انصراف التلميذات الساعة  ▪

 .في حالة أي تغيير في طريقة األنصراف يرب اخطار المدرسة وعدم االكتفاء بابالغ مشرفات األوتوبيس ▪

 الذي سيوزع علي التلميذات كارت االستالميتم تسليم التلميذة لولّي األمر عن طريق  ▪

 لمشرفات االوتوبيسالكارت وال يسلم                                   

 وبعد هذا الميعاد يتم التوجه الي الباب الرئيسي بالمدرسة. 3.15يتم غلق باب الحضانة الساعة  ▪

 .طوال العام  12.30الخميس الساعة  انصراف التلميذات يوم  ▪

 حتي اخر شهر سبتمبر 12.00الساعة  نصراف سيكون اال ▪

 1.15اإلنصراف الساعة  لرميع الفصول يوم دراسي كامل            2019   /  10  /    1  األثنين من ابتداء  ▪

إحضدار ورقدة الغيداب الحا دلة عليهدا  لتلميدذة بالغياب دون عذر مقبول ويتعين على اتلميذات فلن يسمح لل الداخليةوائح للطبقا  ▪

وذلدك شدرط لددخول الفصدل وتكملدة اليدوم  الفصل مدرسةوتسليمها ل ن المدرسة موضحة فيها سبب الغياب وتوقيع ولي األمرم

 .الدراسي

 .ألمر تكلفة اال الحولّى ايتحمل ( ....في إتالف أي من األثاث المدرسي )المكتب أو السبورة أو أجهزة الحاسب اآلليتلميذة ال إذا تسببت ▪

 

 

 برجاء قراءة الالئحة واإللتزام بضوابط المدرسة والتوقيع بالعلم

 قسم الحضانة



 

 

 

  مطلوبةاألدوات ال

                         . مغ جلو ستيك –براية  –جومة  –قلم ر اص  –أقالم الوان خشب  –أقالم ألوان فلوماستر ) رفيعة و سميكة (   ▪

ة توسدطة الحردم ( كافيد حقيبة المدرسة ) م – زجاجة ماء بالستيك –تأكل عليها التلميذة بالفصل ورقية  إحضار فوطة ▪

  وايبس ) مناديل مبللة ( –كلينكس  – الحتواء دوسيه بالستيك

 

 : بالنسبة لفصول تانية حضانة ▪

 

وترليد الكراسات فور اعطائها للتلميذات فدي  .اول يوم دراسة.بالرالد الشفافبرجاء احضار الكتب المدرسية المرلدة   ▪

 الفصل.

 ة.ول لدخول المدرس( وتسليمها اليوم األ 6*  4 ور حديثة للتلميذة )  6احضار     * 

 النظام العام  
وال يسدمح لدولي األمدر الكتابدة .... وهو خاص بمالحظات المدرسات فقط تداول بين المدرسة واألسرة تالمراسالت  كراسة -1 ▪

 يرب االشراف عليه من األسرة يوميا . و  فيه

ليها مدن ولدي األمدر داخدل قة او عدمها موقع عورقة تتطلب موافقة ولي األمر يرب ارسال الموافحالة ارسال المدرسة  في -2 ▪

 ظرف وتسليمها لمدرسة الفصل.

علي حدة يتم فيهدا ارسدال كدل مدا يطلدب مدن األطفدال وذلدك تسدهيال لنقدل يوجد بقسم الحضانة خدمة الواتساب لكل مرحلة  -3 ▪

 قط بالمدرسة.مور بأي حال بالرد عليه او كتابة اي تعليق حيث انها  فحة خا ة فالمعلومات . وال يسمح مطلقا ألولياء األ

 5420137في حال وجود اي استفسار يتم االتصال بالمدرسة علي الرقم التالي  ▪

 برجاء ارسال رقم الموبايل للتوا ل عليه من خالل الواتساب ويسلم لمدرسة الفصل اول يوم دراسة. ▪

 .ة لمناقشة ما يخص التلميذ ور يرب االلتزام بمواعيد مقابلة المدرساتولياء األمبالنسبة ال -4 ▪

 .التليفونالحضانة قبل الميعاد من خالل قسم بالنسبة ألعياد الميالد يرب اخطار  -5 ▪

عند طلب  وحيث انه غير مسموح بالشراء من الكانتين بمرحلة الحضانة  عدم ارسال نقود مع الطفلة ألي سبب من األسباب -6 ▪

تسدلمه  ا وتدب عليده اسدم التلميدذ  بالكامدل وفصدلهيرب إرسال النقود في هدذ  الحالدة فدي ظدرف مغلدق يك درسة ذلك كتابيا الم

 لمدرسة الفصل .

. والمدرسة غير مسئولة عن فقددان اي شدغ غيدر مددون المقلمة  –حقيبة المدرسة  –: السويتر  متعلقاتهاكتابة اسم التلميذة علي  ▪

 عليه االسم.

كتدب  اواي نوع مدن األلعداب  أو ة للكسر (زجاجات قابل –مقص  –) كاتر  التلميذ  ضار أى ادوات تمثل خطر على ممنوع اح ▪

 .تلوين وعلي ولي األمر االشراف علي حقيبة التلميذة عند الرجوع من المدرسة وقبل الحضور الي المدرسة

ايام  3طي اجازة عوجود حشرات في الشعر تبوت وفي حالة ثبصفة دورية ( شعر –االهتمام بنظافة التلميذة ) مالبس  ▪

 ب المدرسة.للعالج تحت اشراف طبي

 

   

 

 

 

واذا لام ، نهائياا  التلميذة ة اإللكترونية المختلفة مع و الهدفون أو األجهزأ أجهزة المحمولغير مسموح بتواجد  ▪

 نهاية الفصل الدراسي. اال في سوف تقوم إدارة المدرسة بحجزه ولن يسلم لها  تلميذةال تلتزم 

 

 



 عدم السماح للتلميذات بالحضور للمدرسة بمروهرات والحضانة غير مسئولة عن ذلك في حالة فقد الطفلة ألي شغ. ▪

 عدم السماح بدخول ولي األمر قاعة الفصل.  ▪

 . عصير في عبوات زجاجية   –لبان  –مصا ة   –علب ميا  غازية  –ممنوع منعاً باتاً احضار اكياا شيبسي  ▪

 ر الطفلة المريضة الى المدرسة.حضو  ممنوع ▪

 حفاًظا على النظام.   باًحا 8.00عدم التواجد داخل الحضانة أو أمام الباب الرئيسى قبل الساعة  ▪

 يرجى عدم تسليم أي أدوات لعامل األمن أو أى عاملة لتسليمها للطالبة. ▪

تي يتم مراعاتها و يمكن إرسال ذلك في اء إبالغ  رئيس القسم بأي حالة خا ة أو مشكلة  حية تخص الطالبة حبرج ▪

 خطاب خاص الي رئيسة القسم .

 

 

 

 الزي المدرسى : 

 علي التلميذة االلتزام بالزي المدرسى :  ▪

 توكة شعر بيضاء أو كحلي  –حذاء اسود  –بنطلون جينز كحلي ساد  وبدون تطريز  –البولو الخاص بالمدرسة            

 .  شراب أبيض  –وكوتشي اسود ترينينج الرياضة            

 

 رجاء االلتزام بالزى المدرسي وفي أيام الرياضة الخا ة بكل فصل االلتزام بالزي الرياضي 

 

 ات نأسف لعدم قبول أي هدايا مقدمة من ولي األمر لمرموعة الحضانة في أي مناسبة من المناسب ➢

 

 بعام دراسي موفق سعيد المدرسة  مع تمنيات ادارة                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


