الدستىر
هً أنظمة وتعالٌم وإرشادات تم االتفاق علٌها بعد مداوالت بٌن أعضاء الهٌئة
التدرٌسٌة ,إدارة المدرسة  ,مجلس الطلبة والطال ب أنفسهم باضإضاةة للجنة
اآلباء .ننضبط بها ةً المدرسة .بواسطتها ٌتعرف الطال ب على حقوقه
وواجباته ,ةهو ٌضئ طرٌق الطال ب ,وٌخلق جوا تربوٌا مبنٌا على النظام
والنظاةة واحترام الغٌر لذا علٌنا أن نعرف ما هو حقنا وما هو واجبنا وأن
نعمل بمقتضى الدستور لما ةٌه مصلحة مدرستنا ومجتمعنا.

مظهر الطالب:
هٌا بنا معا نحافظ على مظهر جمٌل مالئم ولباس الئق بالمدرسة
كمؤسسة تربوٌة ,ونتحلى باألخالق العالٌة الرفٌعة ,ننفذ إرشادات المعلمٌن
بروح طٌبة وخلق جمٌل.
لذا ٌجب علٌك أٌها الطالب:
( .)1أن ترتدي مالبس تلٌق بك كطال ب مدرسة .وأن تتجن ب أنواع األلبسة
التً ال تلٌق بالمدرسة.
( .)2علٌك أن تتجن ب قصات الشعر المختلفة واللباس الضٌق.
( .)3علٌك تجن ب ارتداء حذاء بٌتً أو كع ب عال.
( .)4علٌك تجن ب لبس األساور وما شابه.

السلىك في المدرسة:
( .)1ال تترك المدرسة أثناء التعلٌم إال بإذن أو تصرٌح مسبق من مربً
الصف.
( .)2ال تترك الصف لالشتراك ةً أٌة ةعالٌة دون تصرٌح أو إذن خطً من
معلم تلك الحصة .
(ٌ .)3ج ب علٌك إكمال المادة الناقصة ةً حال غٌابك عن أٌة حصة ألنك
المسإول الوحٌد عن إكمال المادة.
( .)4تحضٌر الوظائف البٌتٌة واج ب ,ةً حالة عدم تحضٌرها تتخذ إجراءات
مشددة ضد الطال ب.
( .)5على الطال ب أن ٌكون ذو خلق حمٌد.
( .)6على الطال ب أن ٌلتزم بمكان الجلوس الذي حدده مربً الصف.

( .)7االمتثال لطل ب المعلم ةً أي أمر كان.
(ٌ .)8منع إدخال طال ب أو أشخاص غرباء إلى المدرسة إال بإذن خاص من
اضإدارة.
(ٌ .)9ج ب علٌك الخروج من الصف أثناء الفرص والتواجد ةً ساحة
المدرسة .
(ٌ .)11منع اللع ب ةً ساحة المدرسة بؤلعا ب تشكل خطورة على التالمٌذ.
(ٌ .)11ج ب إعالم المعلم المناو ب عن كل مشكلة أو قضٌة تحدث ةً ساحة
المدرسة.
(ٌ .)12منع من دخول غرةة المعلمٌن والسكرتارٌة إال بإذن مسبق.
(ٌ .)13ج ب علٌك المحاةظة على نباتات المدرسة بناٌتها منشآتها وأجهزتها .
( .)14ال ٌحق ألي طال ب الخروج من الصف بٌن الحصص إال بإذن من
المعلم الموجود ةً الصف.
( .)15حصة المعلم البدٌل هً حصة عادٌة ةال ٌحق ألي طال ب التشوٌش أو
الخروج من الصف خاللها.
( .)16كل إزعاج أو انحراف ٌسجل ةً ملف الطال ب.

نظافة المدرسة :
النظافة من اإلٌمان وهً مظهر هام وحضاري تدل على تقدم الشعوب
فٌجب علٌك أٌها الطالب أن تحافظ على نظافة مدرستك:
( .)1الساحة مرآه المدرسة ةحاةظ علٌها.
(ٌ .)2ج ب علٌك المحاةظة على نظاةة الصف أثاثه ,جدرانه ,أرضٌته ,نواةذه,
زٌنته وغٌرها.
(ٌ .)3منع إلقاء النفاٌات واألوراق ةً ساحة المدرسة وممراتها.
(ٌ .)4ج ب المحاةظة على نظاةة الحدائق وعدم المس بها.
(ٌ .)5ج ب المحاةظة على جمٌع الملصقات والزٌنة الموجودة على جدران
الممرات ةً المدرسة.
( .)6الطال ب الذي ٌحاول العبث أو المس بهذه األمور ٌعاق ب وتتخذ ضده
إجراءات صارمة قد تصل إلى حد إبعاده عن المدرسة نهائٌا.

السلىك أثناء الحصص:
التحضٌر والسلوك الحسن ٌخلقان جوا تعلٌمٌا أجمل وأفضل لذا علٌك
التقٌد باألنظمة والتعالٌم التالٌة :
( .)1تغلق أبوا ب المدرسة الساعة  , 7:45ال ٌسمح ألي طال ب دخول
المدرسة بعد هذا الوقت .
( .)2الدخول إلى الصف بشكل منظم وبهدوء والجلوس على المقعد دون
اضإخالل باألنظمة .
( .)3عند اضإزعاج أو المشاغبة ٌفصل الطال ب وال ٌشترك ةً الحصص حتى
تعالج قضٌته.
( .)4إذا أخرج معلم طالبا من الصف على الطال ب االنتظار بجان ب البا ب حتى
ٌعالج أمره.
( .)5عند تغٌ ب معلم ما  ،ال ٌحق للطال ب الخروج من الصف وبعد مرور
خمس دقائق ٌتوجه ممثل الصف إلى إدارة المدرسة لفحص الموضوع.
( .)6إعلم أن كل من ٌتلف أو ٌحدث ضررا ةً ممتلكات المدرسة ٌغرم
وٌعاق ب أشد عقوبة .
( .)7علٌك إعالم المناو ب أو مربً الصف أو مدٌر المدرسة عن أي تلف أو
ضرر ٌحدث لألثاث ةً صفك أو صفوف أخرى.
( .)8الحصة التً ٌحل ةٌها معلم بدٌل تعتبر حصة عادٌة ةكل من ٌحاول
المشاغبة أو التشوٌش أو اضإزعاج خاللها ٌعاق ب باضإبعاد عن المدرسة.
( .)9المادة ةً درس بدٌل ٌقررها المعلم البدٌل.
( .)11ال ٌحق ألي طال ب الخروج بٌن الحصص إال بإذن من المعلم المناو ب
( .)11ال ٌسمح بإدخال أي نوع من الطعام أو الشرا ب إلى غرةة الدراسة
عدا الماء.

الىاجبات التعليمية :
التزود بالكتب الدراسٌة أمر ضروري وأساسً للتعلٌم لذا ٌجب علٌك:
 -1أن تتزود بالكت ب الدراسٌة الالزمة حس ب قائمة الكت ب التً توزعها
المدرسة.
 -2أن توفر جمٌع األدوات التعلٌمٌة الالزمة األخرى من بداٌة السنة الدراسٌة
فً األول من أٌلول من كل عام.
 -3إذا تغٌب الطالب عن المدرسة ٌجب أن ٌكون الغٌاب شرعٌا ومصدقا
بشهادة طبٌب أو كتاب من ولً أمر الطالب وٌسلم إلى مربً الصف.

 -4أي تغٌب أو تأخٌر عن المدرسة ٌسجل فً ملف الطالب وٌومٌات الصف
وٌومٌات المعلم .
 -5إذ تكرر التأخٌر أو الغٌاب تجب معالجته من قبل مربً الصف وإخبار
إدارة المدرسة وولً أمر الطالب.
 -6ال ٌسمح ألي طالب بالذهاب إلى عٌادة صندوق المرضى أثناء الدراسة
إال إذا كان هناك سبب مقنع (حدث فً المدرسة) وبعد موافقة المربً.
لذا علٌك أن تبرمج زٌارتك للعٌادة فً أوقات فراغك.

االمتحانات :
ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "من غشنا فلٌس منا" وفً المثل
الشعبً من اتكل على زاد غٌر طال جوعه
تعتبر االمتحانات المقٌاس األساسً لتحصٌل الطالب فأهمٌتها بالغة و
بواسطتها ٌتم التقٌٌم وبواسطتها ٌقدر التحصٌل لذا :
ٌ .1جب أن تكون االمتحانات نزٌهة.
ٌ .2منع الغش فً االمتحانات منعا باتا ومن ٌغش فً امتحان فعالمته صفر وتتخذ
ضده اإلجراءات الالزمة.
 .3الطالب الذي ٌتغٌب عن االمتحان دون عذر شرعً عالمته صفر.
 .4عند انتهاء االمتحان تسلم األوراق للمعلم المراقب.
 .5أوراق االمتحان ٌتم تسلٌمها للطالب بعد تصلٌحها فً مدة أقصاها أسبوعان .
 .6عالمة النجاح فً المواضٌع المختلفة تقرر من قبل المجلس التربوي (45).

الجىالت والرحالت :

الجوالت والرحالت المدرسٌة هً جزء ال ٌتجزأ من العملٌة التعلٌمٌة
التربوٌة وتنطوي علٌها أبعاد تربوٌة تعلٌمٌة اجتماعٌة وثقافٌة كما وتعزز
ارتباط الطالب بتارٌخ بالده وجغرافٌتها لذا :
 .1االشتراك فً الرحالت واجب على كل طالب.
 .2تحتفظ المدرسة بحقها فً حرمان طالب ما من المشاركة فً الرحلة.
 .3عدم االشتراك فً الرحالت ٌعتبر غٌابا غٌر شرعٌا.
ٌ .4جب على الطالب التزود بمتطلبات الرحلة وحسب إرشادات المعلم المسؤول.
 .5دستور المدرسة ساري المفعول فً الرحالت والجوالت من ناحٌة النظام اآلداب
والتصرفات.

الرسىم المختلفة :
ٌ .1جب على الطالب دفع رسوم التسجٌل والخدمات المدرسٌة والفعالٌات االجتماعٌة.
ٌ .2حق للمدرسة عدم قبول الطالب حتى ٌتم دفع الرسوم.

مكتبة المدرسة :

مكتبة المدرسة منهل العلم ومنبع الثقافة منها وبها ننتفع ونستفٌد
وننشط تفكٌرنا لذا ٌجب علٌك :
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المحافظة على الكتب التً تستعٌرها من المكتبة.
المحافظة على النظام والهدوء أثناء وجودك فً المكتبة.
إرجاع الكتب التً استعرتها فً الوقت المحدد.
الدخول إلى المكتبة بدون حقائب وحسب برنامج أمٌن المكتبة.
تفرض غرامة مالٌة على من ٌتؤخر ةً إرجاع الكتا ب إلى المكتبة ةً الوقت .
من ٌتلف كتابا أو ٌضٌعه ٌدفع ثمنه أو ٌشتري نسخة جدٌدة منه .

وسائل النقل (الحافالت) :
أعدت لتسهٌل طرٌق الوصول من البٌت إلى المدرسة وبالعكس لذا :
-1علٌك المحافظة على مقاعدها  ,نوافذها وأبوابها .
ٌ -2منع إخراج الٌد أو الرأس أو قذف النفاٌات من النواةذ أثناء السفر .
ٌ -3رجى عدم التدافع أثناء الصعود أو النزول من الحافلة .
 -4عدم التأخٌر عن الوقت المعٌن لخروج الحافلة فً الصباح وبعد الظهر .

السلىك خارج المدرسة :
المدرسة مصدر العلم ومكان الثقافة ومنبع المعرفة .سمعتها لها قدسٌة
خاصة فعلٌك أٌها الطالب المحافظة علٌها:
علٌك أن تترك انطباعا وأثرا حسنا من خالل سلوكك وتصرفاتك وأن تكون
ذا خلق عال وقدوة حسنة  ،ال تنس انك تمثل المدرسة.

الحقىق التربىية والتعليمية :
واجبات الطالب كثٌرة رغم ذلك ال ننس حقوقه ,إال أن تنفٌذ الواجبات ضمان
ألخذ ونٌل الحقوق لذا علٌك أٌها الطالب أن تنفذها كً تحصل على حقوقك
كاملة  .فمن حقك التعلم ومن حقك السؤال ومن حقك المناقشة بشكل
دٌمقراطً فمن حقوقك أٌضا ما ٌلً:
ٌ .1حق للطالب أن ٌرتدي ما ٌالئم متطلبات دستور المدرسة.
ٌ .2حق للطالب المشاركة فً فعالٌات المدرسة إن قام بواجباته.
ٌ .3حق للطالب أن ٌشارك فً البرامج والمشارٌع التً تقٌمها المدرسة.
ٌ .4حق للطالب مناقشة واستفسار معلم الموضوع بشكل نزٌه دون الخروج عن موضوع الدرس.
ٌ .5حق للطالب التوجه لمربً الصف أو مدٌر المدرسة للتحدث معه عن مواضٌع مختلفة.
ٌ .6حق للطالب التغٌب عن المدرسة اذا وجد لدٌة عذر شرعً ومصادقة طبٌة.
ٌ .7حق للطالب التوجه للمربً فً حالة مضاٌقة أو اعتداء من طالب آخرٌن.
ٌ .8حق للطالب االستشارة فً شتى المواضٌع  ,ضائقة مالٌة  ،عائلٌة وشخصٌة.
ٌ .9حق للطالب التوجه لمعلم الموضوع واالستفسار عن مادة معٌنة.
ٌ .11حق للطالب مساعدة معنوٌة ومساعدة عامة فً مادة التدرٌس.
ٌ .11حق للطالب عدم االشتراك فً رحلة ما إن كان لدٌه عذر شرعً.
ٌ .12حق للطالب طلب منحة دراسٌة إذا كانت لدٌه أوراق تصادق على حالة مادٌة متردٌة.
ٌ .13حق للطالب مراجعة المعلم بالنسبة لعالمة االمتحان.
ٌ .14حق للطالب معرفة عالمته النهائٌة التً توضع فً الشهادة.
ٌ .15حق للطالب أن ال ٌقدم أكثر من امتحانٌن فً الٌوم.
ٌ .16حق للطالب التعلم باحترام.
ٌ .17حق للطالب معرفة مادة االمتحان قبل موعده.
ٌ .18حق للطال ب التقدم المتحان إعادة ةً الحاالت المشروعة مثل ( شهادة مرضٌة أو رسو ب معظم الصف أو
إذا واةق معلم الموضوع).
ٌ .19حق للطالب كل الحقوق التً وردت فً منشور المدٌر العام لوزارة المعارف شرٌطة القٌام بكل واجباته
المدرسٌة.
ٌ .21حق للطال ب استعارة كت ب من المكتبة وٌحق له استغالل وقت ةراغه ةً المكتبة حس ب برنامجها.

العقىبات واإلجراءات لمن يخالف الدستىر :
الدستور ومن ضمنه العقوبات التً تفرض على الطالب الذٌن ٌخالفون تم
االتفاق علٌه من قبل الجمٌع إدارة وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  ,مجلس
الطلبة  ،الطالب أنفسهم ولجنة اآلباء وهً كاآلتً:
 .1دعوة الطالب والتحدث معه ومن ثم تحوٌله إلى المدٌر.
 .2حرمان الطالب من الفعالٌات.
 .3حرمان الطالب من خدمات معٌنة فً المدرسة.
 .4حرمان الطالب من االشترك فً رحلة.
 .5دعوة ولً أمر الطالب.
 .6قٌام الطالب بعمل معٌن فً المدرسة.
 .7توجٌه إنذار خطً للطالب وولً األمر.
 .8فصل الطالب لٌوم أو ٌومٌن أو ثالثة أٌام.
 .9إخراجه من حصة ما.
 .11نقله من صفه.
 .11نقله لمدرسة أخرى.
 .12فصله من المدرسة نهائٌا.

هذه اإلجراءات تتخذ حسب نوعٌة المخالفة التً قام بها الطالب .
وفً الختام ال ٌسعنا إال أن نقول ما أجمل وما أبهى وما أروع أن تتكاتف
األٌدي وتجتمع القلوب وتتوحد الجهود فً تطبٌق هذا الدستور لذا علٌك
أٌها الطالب العزٌز أن تنفذه بحذافٌره وعلٌك أٌها المعلم أنت أٌضا أن تأخذ
بما فٌه وان ٌكون هو مرجعٌتك فً التعامل مع الطالب واألهل ألنه هو
الوحٌد الكفٌل بأخذ نواصٌنا إلى بر األمان وشاطئ السالم وسط هذا البحر
الملًء بالمشاكل والهموم .

