مدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة
األنظمة المدرسيّة
1028-1027
المقدمة
أولياء أمور طالبنا األعزاء،
طالبنا األحباء،
من دواعي سرورنا أنْ نضعْ بين أيديكم األنظمة المدرسيّة لمعرفة حقوق الطالبْوواجباتهم ،ولتكون لهم عونًا أثناء دراستهم في
المدرسة التي تُلقي بذور األخالق والعلوم فيْقلوبهم وعقولهم ،وتتعّهدهم لينموا ويتساموا في الحكمة والقامة والحُظوة كما السيّد
المسيحْعند هللا
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رسالتنا التربية والمعرفة واالهتمام بطالبنا روحيًّا ،عقليًّا وجسديًّا في أجواء المحبّة والهدوء ْفتنمو لهم شخصيّة صالحة سليمة،
وينهلون من ينابيع العلم .وقد مهّدت المدرسة لهم طريقْاالبتكار واإلبداع والتفكير الخالق لمتابعة الدراسة الجامعيّة.
المدرسة عائلة للطالب ،ودعائم العائلة المحبة ،الصدق ،التسامح ،التواضع ،االحترامْ ،األمل ،قبول اآلخر ،التعاون والمساواة ّ .
إنْ
ممارسة هذه األخالق الحميدةْ تؤلف بين الطالبْوالمعلمين وبين الطالب أنفسهمْ وتجعلهم ينسجمون مع العائلة المدرسيّة ويعيشون
بعيدين ْعن العنف واألنانيّةْ .هدفنا أن نبني هذه العائلة على أسس القيم الروحيّة المستقاة من تعاليم السيّد المسيح ومن مثالي الق ّديس
ي والطوباويّة كاترينا تروياني.
فرنسيس األسيز ّْ
ي صحيح معافًى وتؤ ّمنْلهم النجاح المتف ّوق .كما وتسعى المدرسة
األنظمة الصالحة والواضحة توفّر لطالبنا العيش في مجتمع مدرس ّْ
إلى الحفاظ على أجواء عائليّة آمنة ،يستطيع طالبناْمن خاللها أن ينهلوا العلم وين ّموا مواهبهم ويستنيروا من نزاهة التنافس ال ّشريف،
ويشتركوا فيْكافّة النشاطات التربويّة والثقافيّة والتعليميّة.
تصبو مدرستنا إلى توطيد العالقات اإلنسانيّة واالجتماعيّة التربويّة بين طالبنا بعضهم ْببعض ،وبينهم والهيئة التدريسيّة بكافّة
طواقمها ،وذلك بغية أنْ يجد طالبنا عنوانًا وسندًا لهم ْوقتْ الحاجة م ّما يمنحهم الشعور باألمان ويُسهم في إعالء نتائج تحصيلهم
العلمي.
ّْ
تحرص المدرسة على أن تحفظ خصوصيّات الطالب وتحترم جسده وهيئته وشعورهْوكرامته ،وترعى مصالحه وتحافظ على السّرّ يّة
التامة لمعلوماته الشخصيّة ،كما وتسعى إلىْتوحيد التعامل بين الطالب بمساواة وعدل تا ّمين.
هذه الرؤيا المدرسيّة التي جاءت لتعنى أساسًا بنموّْ شامل وصالح لإلنسان ،تضع الطالب ْأمام منبر من المسؤوليّات أه ّمها :احترام
الذات واآلخر ،التحلّي بالمحبّة والتسامح ،وااللتزام ْباألنظمة المدرسيّة .هذه المسؤوليّات تجعل من الطالب رُكنًا أساسيًّا في بلورة
أسرة مدرسيّةْمو ّحدة تقوم على أسس جليّة تثمر محبّة واحترا ًما وأخالقًا رفيعة.
تهدف المدرسة إلى أن يعرف طالبنا حقوقهم وواجباتهم ،ولهذا األمر أهميّة بالغة ألنّه ْيترك انعكاساته وآثاره الطيبة على ُمجمل
العالقات اإلنسانية فيها .وما أجمل أن يصل الطالب إلى رؤية الواجبات على أنّها تنظم سلوكهم وتبعدهم عن الفوضى وتنير أمامهم
الطريق ،ال على أنّها تحديد لحريّاتهم.
عزيزي الطالبْ...
ْتش ّكل هذه المق ّدمة بما فيها من رؤيا ومضامين وأهداف الحقوق التي تسعى المدرسةْإلى منحها لطالبها.
صا حقيقيّة لتتمتّع بحقوقك...
إنّ التزامك بالواجبات يمنحك فر ً
نتمنّى لطالبنا العمل المثمر والنجاح المتف ّوق ولذويهم كلّ ْخيرْوتوفيق
ادارة المدرسة

سلوكيّات اليوميّة:
ال ّ
وإنْالعيش الكريم وممارسة الحريّات داخل
ي حضارتها ،وسموّْ ثقافتهاّْ ،
السلوكيّات القويمة والسّليمة في المجتمعات هي انعكاسْ لرق ّْ
المجتمعات ما هما إال دليل واضح على قيمها األخالقيّةْال ّرفيعة التي تبعث في النفوس طمأنينة العيش والشعور باألمان .هكذا ينشأ
الفرد في أجواء منْالطمأنينة واألمان فيقوم بممارسة حقوقه دون أن يشعرْ بأيّْ تهديد يحدق به أو يثبّط من عزائمهْ.لذلك ارتأت
المدرسة أن تطرح هذا الموضوع بجالء ،وتهت ّْم به وترعاه هادفة إلى ضمان حياةْمدرسيّة آمنة للطالب ولألسرة المدرسيّة على
السّواء ،جاعلة من طالبها عناصر صالحة لذواتهمْ،لمدرستهم ولمجتمعاتهم.
على الطالب االلتزام بالواجبات التالية:
.1

أنْ يستجيبْ الى تعليمات كافة أفراد الهيئة التدريسيّة والعاملين في المدرسة وتوجيهاتهم.

.2

أنْ يستقبلْ المعلم بشكل الئق ومه ّذب ،وبأساليب حضاريّة وتربويّة.

.3

أنْ يجلسْ على كرسيّه داخل غرفة صفّه  -في مكانه ال ُمح ّدد  -بشكل الئق استعدادًا للحصّة.

.4

أنْ يُحضرْ الكتب واألدوات الالزمة للحصّة ويخرجها من الحقيبة استعدادًا للحصّة.

.5

أنْ يصغيْ ويتعلمْ ويبديْ مشاركة فعّالة في ال ّدروس والمحاضرات والفعاليّات.

.6

ي والئق.
أنْ يشاركْ في الحوار أو النقاش الدائر في الحصّة بإذن المعلم وبأسلوب حضار ّْ

.7

أنْ ينفّذْ المهامْ والفروض المعطاة له أثناء الحصة.

.8

الصف أو الخروج منه.
ّْ
أنْ يحافظْ على الهدوء أثناء ال ّدخول إلى

.9

أنْ يمتنعْ عن تناول الطّعام وال ّشراب واستعمال العلكة في الصف أثناء الحصص وفيْالمدرسة عا ّمة.

الصف دون قرع الباب وعليه أن يستأذن من معلم الحصّة.
ّْ
 .11أنْ يمتنعْ عن فتح باب
الصف وأثناء الحصّة وفي المدرسة عا ّمة.
ّْ
 .11أنْ يمتنعْ عن استعمال العنف بكافّة أشكاله في
ّ
ي المدرس ّي:
الز ّ
ّ
ي المو ّحد يُسهم في خلق شعور باالنتماء إلى المدرسة ،والمساواة بين الطالب ،وبالتالي إلى إضفاء جوْ تعليميْ إيجابيْ
ي المدرس ّْ
الز ّْ
ومريح بينهمْ.
على الطالب االلتزام بالواجبات التالية:
ي المو ّحد ال ُمق ّرر فقط.
ي المدرس ّْ
 .1أنْ يدخلْ حرم المدرسة ويغادره ُمرتديًا ال ّز ّْ
ي ال ُمخصّص أثناء حصّة الرّياضة فقط.
 .2أنْ يرتديْ ال ّزي الرياض ّْ
ي.
ي المدرس ّْ
 .3أنْ يرتديْ حذا ًْء مري ًحا ومناسبًا للز ّْ

االلتزام بالدّوام المدرس ّي :
مدرسي ناجع
ّْ
ال ّدوام المنتظم للطالب ومثابرته في ال ّدراسة والتزامه بمواعيد الدروس لهو من أسس التق ّدم والنجاحْوالعيش في مجتمع
الدراسي،
وبنّاءْ.تفتح المدرسة أبوابها الستقبال الطالب الساعة  7:30صبا ًحا ،يُقرع الجرس الساعة  7:50صباحً اْلمباشرة اليوم
ّ
يْوصول بعد هذا الموعد يُحتسب تأ ّخ ًرا ،تبدأ الحصة األولى
وينتظم الطالب في طابور الصباح .يُغلق باب المدرسة الساعة  7:55وأ ّْ
الساعة  8:00صبا ًحا.
على الطالب االلتزام بالواجبات التالية:
ْ .1أنْ يحضرْ إلى المدرسة قبل قرع الجرس  -أي قبل الساعة  7:50صباحً ا.
ْ .2أنْ يُحضرْ تقري ًرا طبيًّا أو تصري ًحا خطيًّا موقّعًا من األهل يب ّرر سبب تأ ّخره ويُحفظ في ملفّهْلئال يُحتسب له ّ
تأخرً ا فيما لو
تع ّذر وصوله إلى المدرسة في الوقت المح ّدد.
ْ .3أنْ يُحضرْ تقري ًرا طبيًّا أو تصري ًحا خطيًّا موقّعًا من األهل يب ّرر سبب تغيّبه ويُحفظ في ملفّه فيماْلو تغيّب عن ال ّدوام
ي.
المدرس ّْ
ْ .4أنْ يتص ّرفْ باحترام وبشكل الئق أثناء سفره ذهابًا وإيابًا إلى المدرسة ومنها ،وفي محطّاتْانتظار الباص.
ي ُموقّعًا من األهل في األسبوع األول من افتتاح السنةْالدراسية ْ.ذلك ّ
أنْ
ْ .5أنْ يعيدْ إلى مربّي صفه التصريح الصح ّْ
ي ألبنائهم ،وعليهم تقع مسؤوليّة ْتبليغْالمدرسة عن أي تغيير قد يطرأ على
أولياء األمور ملزمون بتعبئة التصريح الصح ّْ
حالة أبنائهم الصحيّة خالل فترة زمنيّة معقولة.
ْ .6أنْ يقومْ الطالب  -عند المرض أو اإلصابة  -بتبليغ المعلم الموجود خالل الحصة ،ليهت ّْمْْباألمر ويوجّهه إلى الجهات
المسؤولة ) ممرضة ،إسعافات أولية...(.
ي شخص يسيء لنفسه أو لغيره أو لبيئة المدرسةْ وممتلكاتها.
 .7أنْ يبلّغْ أحد المسؤولين في المدرسة عن أ ّْ
.8

أنْ يتو ّجهْ إلى المربّي أو إلى أحد العاملين في المدرسة عند وقوع مشكلة ما ،وأ يتح ّمل

ل المشكلة بمفرده.
 .9مسؤوليّة ح ّْ
المحافظة على بيئة المدرسة وعلى ممتلكاتها ومظهرها
العيش في بيئة آمنة ،نظيفة وهادئة داخل المدرسة يتطلبُْ من جميع األطراف حرصًا وجهدًا كبيرينْ،وتشار ًكا حقيقيًّا في بلورة بيئة
عمادها األمن والنظافة والهدوء لينعمْ الطالب بعيش ناجع وممتع فيْحرم المدرسة.
على الطالب االلتزام بالواجبات التالية:
 .1أنْ يحافظْ على ممتلكات المدرسة ،وأنْ يُسهمْ في تطوير مظهرها.
.2

ّ
الصف ،األروقة ،السّاحة وجميع األمكنة والمرافق في المدرسة.
أنْ يحافظْ على نظافة غرفة

.3

أنْ يمتنعْ عن القيام بأعمال خطرة قد تض ّْر بسالمته أو بسالمة اآلخر ،كالرّكض أو القفز أوْالتسلّق في األروقة والسّاحات
ي مكان آخر داخل حرم المدرسة.
والجدران أو في أ ّْ

ْ

.4

أنْ يمتنعْ امتناعاْباتاْعن دخول غرف المعلمين.

.5

أنْ يحافظْ على الهدوء في األروقة والسّاحة ،وفي جميع مرافق المدرسة.

.6

أنْ يمتنعْ عن إحضار العلكة و  /أو استعمالها.

.7

أنْ يمتنعْ امتناعاْباتاعن إحضار مادة التيبكس و  /أو استعمالها.

.8

أنْ يمتنعْ امتناعاْباتاعن التز ّود بمسطرة حديد كونها آلة حا ّدة خطرة.

استعمال التكنولوجيا
ي بشكل ُمنتظم ،فقد ارتأت المدرسة توضيح هذا الباب بشكلْ ُمستقلّْ لما فيه من مخاطر قد ال يعيها
حرصًا على سير ال ّدوام المدرس ّْ
الكثيرون  ،إضافة إلى كونه يُشكل في كثير من األحيان سببًا الشتعالْالعنف بين الطالب ،إضافة إلى مخاطر اإلشعاعات الصادرة
منه .وحفاظًا على كرامة اإلنسان وحريّتهْفال ينبغي أن يُصور أو يُسجل بآالت التصوير على كافة أنواعها دون موافقة إدارة
المدرسة أو مربّيْالصف ،فقد يكون هذا مبعثًا للمشاكل.
على الطالب االلتزام بالواجبات التالية:
.1

أنْ يمتنعْ بصورة ُمطلقة عن استعمال الهاتف النقّال ألي هدفْ في الحرمْالمدرسي ،وأن يحفظه مغلقًا وغير ظاهر للعيان
طيلة ساعات الدّوام المدرس ّي ).يُف ّ
ضل عدمْإحضار الهاتف النقّال إلي المدرسة ،فالمدرسة غير مسؤولة عن ضياعه أوْ
ي ضرر قد يُسبّبه أو يلحق به(.
سرقته أو عنْأ ّْ

 .2أنْ يمتنعْ بصورة مطلقة عن استخدام آالت تصوير أو تسجيل داخلْحرم المدرسة و /أو استعمالْمجسّمات صوتيّة.
ي ضرر
 .3أنْ يمتنعْ عن إحضار أغراض شخصيّة ثمينة إلى المدرسة ،فالمدرسة غير مسئولة عنْفقدانها أو سرقتها أو عن أ ّْ
قد يلحق بها.
.4
التعامل مع حاالت عنف
العنف على أنواعه يُه ّدد استقرار الطالب وطمأنينته ،وبالتالي يُصبح الطالب عرضة لمن هم أقوىْمنه ْ.ليس من السّهل احتواء
ل الحرص على
مشاكل العنف كاملة على أشكالها ومستوياتها ودرجة ح ّدتها ،لكنّا نتطلعْإلى الح ّْد منها ومنع بعضها ،حريصين ك ّْ
ي آمن و ُمشجّ ع لطالبناْ،يستطيعون من خالله أن يتمتّعوا بحقوقهم وحرّياتهم دون تهديد .وهذه دعوة لطالبنا فردًا
خلق مناخ مدرس ّْ
فردًا ليتح ّملْكلّْ عبء مسؤوليّته تجاه نفسه وتجاه اآلخر من أجل السّعي قد ًما في الحفاظ على سالم داخل ّيْ،وخلق أجواء أخويّة خالية
من التعنيف.
االمتحانات:
ل الفروض البيتيّة والمشاركة الفعّالة واالهتمام واالنتباه أثناء الدروسْأمور أساسيّة وضروريّة ليجنيْ
ي وح ّْ
ي اليوم ّْ
إن التحضير الج ّد ّْ
ّْ
الطالب ثمرة تعلّمه ويحصل على درجات جيّدة .وأ ّما االمتحانات فهي إحدى الوسائل التي تظهر مدى استيعاب الطالب للما ّدة وفهمها،
شرط أنْيلتزم الطالب بنزاهة االمتحان ،فهو مقياس يقيّم تحصيله واجتهاده .إنّه ضرورة الزمة وأداة ال يمكنْاالستغناء عنها لمقياس
تق ّدمه علميًّاْ.

هذا يدعو الطالب إلى التنبّه وااللتزام بالنقاط والواجبات التالية:
 .1تُجري المدرسة تقويمها األول للطالب خالل شهر تشرين ثاني ليش ّكل نسبة  % 33منْالنتيجة السنويّة ،وتُجري تقويمها
الثاني خالل شهر شباط ْاذارْليش ّكل نسبة  % 33منْالنتيجة السنويّةْ،وتُجري تقويمها الثالث خالل شهر حزيران ليش ّكل
نسبة  % 34من النتيجةْالسنويّة.
 .2تتش ّكل عالمة الطالب للموضوع الواحد مما يلي :
-

ْْْ%71امتحانات

-

 ْ%21اختبارات ْ،تقديمْواجباتْ ،فروض ومها ّمْ

-

 ْ%11االلتزام بالوقتْْ،حضور الحصص ْ،مواظبة ومشاركة فعّالةْأثناء ال ّدرس ْ

 .3تقوم المدرسة بنشر مواعيد االمتحانات الفصليّة ُمسبقًا ،ليتسنّى للطالب أن يبنيْ لنفسه خطةْدراسيّة.

 .4يقوم المعلم بتركيز موا ّْد االمتحانات الفصليّة.
 .5يقوم المعلم بوضع امتحاناته الفصلية ُمراعيًا وضوح األسئلة والتعليمات ًّ
نصا ومضمونًاْ.و ُمراعيًا كذلك وضوح مبناها
وتوزيع درجاتها ،م ّما ال يستدعي شرح المعلم أثناء إجراءْهذه االمتحانات.
ق للطالب طلب مراجعة تصليح االمتحان شرط أن يتوجه إلى المعلم باحترام ويسلّمهْنموذج إجابات االمتحان كما
 .6يح ّْ
صة التي أعاد فيها المعلم نموذجْإجابات االمتحان للطالب.
استلمه ،وفي نفس الح ّ
طبي – إعادةْاالمتحان في موعد آخر يعيّنه
ّْ
ق للطالب المتغيّب عن امتحان معيّن لسبب مشروع  -وبحوزته تقرير
 .7يح ّْ
ي إلى سكرتارية المدرسة خالل م ّدة ال
معلم الموضوع .شرط أنْ يقومْ الطالب المتغيب عنْاالمتحان بتسليم التقرير الطب ّْ
تزيد عن ثالثة أيام منْموعد االمتحان.
يْ ُمصادق عليه من األهل ويقوم
طبي ،عليه إحضار تصريح خط ّْ
 .8الطالب الذي تغيّب عن امتحان وال يوجد بحوزته تقرير
ّ
بتسليمه إلى سكرتاريّة المدرسة خالل م ّدة ال تزيد عنْثالثة أيام من موعد االمتحان .بعد ذلك تقوم لجنة خاصّة بفحص
إمكانية إعادة االمتحانْللطالب.
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ق له إعادة
ي أو تصريح ُمصادق عليهْلسكرتارية المدرسة ،ال يح ّْ
الطالب الذي تغيّب عن امتحان ولم يقم بتسليم تقرير طب ّْ
االمتحان ،ويحصل على نتيجة رسوب في موضوعْاالمتحانْوقيمتها  20درجة.

وبخط مقروء ،ويقوم بتسليمهْإلى المعلم المراقب بصورة الئقة
ّْ
 .11يتو ّجب على الطالب أن يق ّدمْ دفتر االمتحان محلوال ُمرتبًا
و ُمه ّذبة.
 .11يُق ّدم االمتحان مكتوبًا بالم ّداد ) الحبر األزرق أو األسود( ،ويُمنع الطالب من استعمالْقلم الرّ صاص أو ما ّدة التيبكس.
 .12يتو ّجب على الطالب الحضور إلى قاعة االمتحان في الوقت المح ّدد ،وال يُعطى له وقتًاْإضافيًا فيما لو تأخر عن موعد
ق الطالب في التق ّدم إلى
االمتحان .إذا زادت ُم ّدة تأ ّخر الطالب عن موعد االمتحانْأكثر من نصف ساعة ،يت ّْم إلغاء ح ّْ
االمتحان.
الصف دون تسليم دفتر االمتحان ،وال يجوز الخروج من قاعةْاالمتحانات الفصليّة قبل انتهاء ساعة
ّْ
 .13يُحظر الخروج من
ل.
ونصف من زمن االمتحان على األق ّْ
ي إال لضرورة قصوى وبصحبة مرافق.
الصف أثناء االمتحان الفصل ّْ
ّْ
 .14يُحظر الخروج من
ق للطالب التمتّع بتسهيالت معيّنة في االمتحان إذا كان حصل على تشخيص خاصّْْمن الجهات المختصّة .يحصل
 .15يح ّْ
الطالب على هذه التسهيالت بتوجيه من المستشارة ووفقًاْلتعليماتها ،وعليه متابعة الموضوع للحصول عليها قبل موعد
ق أليْطالب المطالبة بتسهيالت بعد تسليم االمتحان.
االمتحان .ال يح ّْ
 .16تفحص الهيئة التدريسية إمكانية منح الطالب المستحقّين شهادات تقدير وامتياز.
الدبلوم والعالمة الواقية:
ل عن عشرة أيام من
طبي خاصّْ يق ّدم في فترة زمنيةْمسبقة ال تق ّْ
ّْ
 .17ال يسمح للطالب إعادة امتحان الدبلوم إال بموجب تقرير
موعد تقديم امتحان البجروتْْ.العالمة الواقية تُحتسب بنسبة  % 30من نتائج سابقة ،وبنسبة  % 70من امتحان الدبلومْ.
ي المنصرم للموضوع الذيْيدرّس خالل سنتين أو أكثر.
تُحتسب نسبة  % 20من العالمة الواقية من عالمة العا ّْم الدراس ّْ
ق للطالب طلب مراجعة تصليح دفتر امتحان الدبلوم شرط أن يتوجه إلى المعلم باحترامْويسلّمه نموذج إجابات
 .18يح ّْ
االمتحان كما استلمه ،وفي نفس الحصّة التي أعاد فيها المعلمْنموذج إجابات االمتحان للطالبْ،ويعادْدفترْاالمتحانْقبلْ
خمسةْأيامْمنْموعدْإجراءْامتحانْالبجروتْ.

نزاهة اإلمتحان:
 .19يتو ّجب على الطالب أن يحافظ على نزاهة االمتحانات الداخليّة والخارجيّة ،وااللتزامْبالهدوء أثناء إجرائها ،والتقيّد
بتعليمات االمتحان كاملةً ،واالستجابة لتعليمات المراقبْ /الممت ِحن ،وال يُسمح أنْ يكونْ بحوزة الطالب هاتف نقّال أو أيّة
ما ّدة أخرى سوىْال ُمصرّح عنها كتابيًّا في تعليمات نموذج االمتحان.
الترفيع إلى صفّ أعلى:
تتبع المدرسة تعليمات وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص إضافة إلى بعض التعديالت .يقرّ رْترفيع الطالب أو ترسيبه بعد دراسة
صف .قرار الهيئة التدريسيّة ملزم في هذا الموضوع .عالمة النّجاح فيْ
ّْ
تحليليّة لمع ّدله السنويّ ،وفي اجتماعات خاصة بك ّْ
ل
المواضيع المختلفة هي  55وما فوقْ,وفي اللغة العربية  60وما فوق.
هذا يدعو الطالب إلى التنبّه للنقاط التالية:
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سابعة ،الثّامنة والتّاسعة:
صفوف ال ّ
ترفيع الطالب إلى صفّ أعلى في ال ّ
يعتمد ترفيع الطالب في هذه الصفوف طريقة احتساب النقاط .فالحصّة التعليميّة الواحدةْتعادل نقطة سلبيّة واحدة) .على
سبيل المثال :إذا رسب الطالب في موضوع يدرّس فيْخمس حصص يحصل على خمس نقاط سلبية(.
بنا ًء عليه:
الصف األعلى.
ّْ
ْ إذا اُحتُ ِسبْ للطالب حتى  5نقاط سلبيّة يُرفّع إلىالصف األعلى شريطة االلتزامْبتحضير مها ّْمْْ.عدم االلتزام ْبتقديمْ
ّْ
ْ إذا اُحتُ ِسبْ للطالب من  6- 10نقاط سلبيّة يُرفّع إلىالصف األعلى.
ّْ
المهامْاوإذا تبقّى له بعد تقديم المهام  7نقاط سلبيّة أو أكثر ،هذا يؤكدْقرارعدم ترفيعه إلى
الصف األعلى شريطة االلتزامْباجتياز دورة تعليميّة أو أكثر
ّْ
ْ إذا اُحتُ ِسبْ للطالب من  11 - 13نقطة سلبيّة يُرفّع إلىوالنّجاح في امتحاناتهاْ.عدم االلتزام ْباجتيازْالدوراتْاوْإذا تبقّى له بعد تقديم االلتزامات  7نقاط سلبيّة أو أكثر ،هذا
الصف األعلى.
ّْ
يؤكدْقرارعدم ترفيعه إلى
الصف األعلىْ.
ّْ
 ْ-إذا اُحتُ ِسبْ للطالب  14نقطة سلبيّة وما فوق ال يُرفّع إلى
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ترفيع الطالب من الصفّ العاشر إلى الصفّ الحادي عشر:
يتّم ترفيع الطالب في هذه الصفوف باالعتماد على طريقة احتساب النقاط السلبيّة للوحداتْمثال :إذا ُدرّس الموضوع
ل من
بمستوى وحدة تعليمية واحدة وكانت النتيجة بين  45 – 54يحصل الطالب على ثالث نقاط سلبيّة .وإذا كانت النتيجة أق ّْ
ْ 45يُضاف ثلث النقاط.
بنا ًء عليه:
الصف األعلى.
ّْ
ْْإذا اُحتُ ِسبْ للطالب حتى  4نقاط سلبيّة يُرفّع إلىالصف األعلى شريطة االلتزامْبتحضير مها ّْمْ.عدم االلتزام ْبتقديمْْ
ّْ
ْْإذا اُحتُ ِسبْ للطالب من  5- 7نقاط سلبيّة يُرفّع إلىالصف األعلى.
ّْ
المهامْاوإذا تبقّى له بعد تقديم المهام  7نقاط سلبيّة أو أكثر ،هذا يؤكدْقرارعدم ترفيعه إلى
الصف األعلى شريطة اجتياز دورةْتعليميّة أو أكثر والنّجاح في
ّْ
ْْإذا اُحتُ ِسبْ للطالب من  8- 13نقطة سلبيّة يُرفّع إلىامتحاناتهاْ.عدم االلتزام ْباجتيازْالدوراتْاوْإذا تبقّى له بعد تقديم االلتزامات  7نقاط سلبيّة أو أكثر ،هذا يؤكدْقرارعدم
الصف األعلى.
ّْ
ترفيعه إلى

صف أعلىْ.
ّْ
ْإذا اُحتُ ِسبْ للطالب  14نقطة سلبيّة وما فوق ال يُرفّع إلى .3الترفيع من الصفّ الحادي عشر إلى الصفّ الثاني عشر:

يتّم ترفيع الطالب في هذه الصفوف باالعتماد على طريقة احتساب النقاط السلبيّة وفقًا لعددْالوحدات التي رسب بها
الطالب مثال :إذا دُرّ س الموضوع بمستوى وحدة تعليميّة واحدةْوكانت النتيجة )  50بين (  45 - 54يحصل
الطالب على ثالث نقاط سلبيّة .وإذا كانتْالنتيجة أقلّْ من  45يُضاف ثلث النقاط.
بنا ًء عليه:
الصف األعلى.
ّْ
ْ إذا اُحتُ ِسبْ للطالب حتى  3نقاط سلبيّة يُرفّع إلىالصف األعلى شريطة االلتزام بتحضّير مها ّْمْ.عدم االلتزام ْبتقديمْْ
ّْ
ْإذا اُحتُ ِسبْ للطالب من  4- 6نقاط سلبيّة يُرفّع إلىالصف األعلى.
ّْ
المهامْاوإذا تبقّى له بعد تقديم المهامْ 6نقاط سلبيّة أو أكثر ،هذا يؤكدْقرارعدم ترفيعه إلى
الصف األعلى شريطة اجتياز دورة تعليميّة أوأكثر والنّجاح في
ّْ
ْ إذا اُحتُ ِسبْ للطالب من  7- 12نقطة سلبيّة يُرفّع إلىامتحاناتهاْ.عدم االلتزام ْباجتيازْالدوراتْاوْإذا تبقّى له بعد تقديم االلتزامات  6نقاط سلبيّة أو أكثر ،هذا يؤكدْقرارعدم
الصف األعلى.
ّْ
ترفيعه إلى
الصف األعلىْ.
ّْ
ْإذا اُحتُ ِسبْ للطالب  13نقطة سلبيّة وما فوق ال يُرفّع إلىالتخصصات
ّ
يْفيْالصفْالتاسع،
يت ّْم تسجيل الطالب لمواضيع التخصّص في مساقات التعليم المختلفة وفقًا لمعدالتهمْومستوى تحصيلهم الدراس ّْ
آخذين بعين االعتبار رغبات كل طالب وميوله ْ.تفتح المدرسةْأمام الطالب إمكانيّة اختيار موضوع ْتخصصهْْمن قائمةْ
لتخصصاتْالتيْتح ّددها المدرسة.
بنا ًء عليه:
ل عن ْ 80وأنْ يستوفيْ
 .1يُشترط قبول طالب ْلتخصصْبمستوى  5وحدات أنْ تكونْ نتيجته السنويّة في الموضوع ال تق ّْ
الشروط المح ّددة لهذا الموضوع.
 .2يتو ّجب على الطالب االستمرار في دراسة موضوعْ تخ ّ
الصف الثاني عشر ْ.
ّْ
ي حتى نهايةْ
صصه اإللزام ّْ
الصف العاشر أنْ يختارْْتخ ّ
 .3يتو ّجب على الطالب الرّ اسب في تخ ّ
الًْوذلكْبعدْالحصولْ
صصً ا بدي ْ
ّْ
ي في نهاية
صصه اإللزام ّْ

علىْموافقةْمعلمْالموضوع.
 .4يجبْاالْيقلْعددْالطالبْفيْمجموعةْْالتخصصْعنْْ17طالبا.

ْ

النشاطات الالمنهجية والفعاليّات المدرسيّة
ي بمبادرة طاقم التربية االجتماعيّة أو مر ّكز الرّحالت أو الهيئةْالتدريسيّة أو مجلس الطالب وبموافقة
يُنظمْ النشاط الال منهجي الطالب ّْ
ي اشتراك الطالبْوالطالبات في االقتراح ،الحوار ،التخطيط والتنفيذ .هذا األمر يكسبهم
إدارة المدرسة وإشرافها .ومن الضرور ّْ
عادات اجتماعية كثيرةْكالتعاون ،الدقّة في العمل ،تح ّمل المسؤوليّة والمبادرة ويعطي الطالب قيمته وميزاته كإنسان مج ّددْومبدع،
وي ّ
ُعزز انتماءه وارتباطه بمدرسته ومجتمعه وعالمه ،ويساعد على زيادة تحصيله ويع ّوده علىْالعمل الذات ّي ،الخدمة االجتماعية
والحياة الديمقراطية السّليمة.
يقوم مركزو التربية االجتماعيّة في المدرسة ومر ّكز الرّحالت بالتعاون مع المربّين ومجلسْالطالب بتنظيم العديد من الفعاليّات
والنشاطات االجتماعيّة الثقافيّة والترفيهيّة على مدار السنة ،منهاْ:رحالت ،احتفاالت ،محاضرات ،مسرحيات ،أفالم ولقاءات مع
مدارس أخرى.
إن الفعاليّات والنشاطات هي جزء ال يتجزأ من العمليّة التربويّة ،التثقيفيّة والتعليميّة ،لذلكْفالطالب ملزمون بحضورها واالشتراك
ّْ
ق للمدرسة عدم إشراك أي طالب سُجلت عليهْمخالفات سلوكيةْ.
بها.ويح ّْ
الرحالت المدرسيّة
ّ
الرّحالت والجوالت المدرسيّة ،التعليميّة والترفيهيّة جزء ال يتجزأ من العملية التربويّة والتثقيفيّةْ،فهي تكسب الطالب المعرفة والمتعة
ّ
وتعزز انتماءه إلى مدرسته ،شعبه ،تراثه ،أرضه ووطنه وتُسهمْفي صقل شخصيته وهويّته .تسعى المدرسة إلى إشراك جميع طالبها
أن ظروفه الصحيّة ال تؤهله من المشاركة في هذه الفعاليّات .ومن
ق لهاْإلغاء اشتراك طالب فيها إذا وجدت ّْ
في هذه الفعاليّات ،ويح ّْ
جهة أخرى توصي المدرسة األهل بتبليغها شفويًّا أو خطيًّا في حالة عدم اشتراك ابنهم في الجولة أوْالرّحلة المدرسيّة.
يحق للمدرسة وحسب قرار الهيئة التدريسيّة منع الطالب من اإلشتراك في الرحلة إذا سُجلت عليهْمخالفات سلوكية و/أو قام بأعمال
عنف قد تسبب خطرًا على زمالئه .ويتّم إبالغه قبل عشرةْايام من التاريخ المقرر للرحلة.
على الطالب االلتزام بالواجبات التالية:
يْوالمصادقة عليه ،والذي ي ّ
ُوزع
ْ .1أنْ يشتركْ الطالب بالجوالت المدرسيّة ورحالتها .ويُشترط اشتراكه بتعبئة التقرير الصح ّْ
على الطالب في بداية السنة التدريسيّة.
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ي لالشتراك في الرّحلةْالمدرسيّة ،والتي توضّ ح معلومات
أنْ يُعيدْ الطالب ورقة الموافقة ُمصادقة من األهل ،كشرط أساس ّْ
أساسيّة عن الرّحلة ،وتقيّد الطالب بتعليماتْالمسؤولين عنها واحترامها.

.3

صحي.
ّْ
أنْ يُحضرْ تصري ًحا طبْيًّا يسمح له بالمشاركة في الجولة أو الرّحلة المدرسيّة فيما لو ظهر عندهْعائق
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أنْ يلتزمْ الطالب بقوانين المدرسة والتعليمات الخاصّة بالرحلة ،ويمتنعْ عن القيام بتص ّرفاتْغير الئقة تمسّْ زمالءه أو
ي شخص آخر.
معلميه أو المرافقين أو أ ّْ

مجلس الطالب
الصف ْخاللْشهرْتشرينْاولْ
ّْ
الصف مندوبًا يمثلهم في مجلس الطالب سنويًّا بصورة شخصيّة وسريّة بإشراف مربّيْ
ّْ
ينتخب طالب
من السنة الدراسيّة .من واجب المرشح لرئاسةْالمجلس أن يكون حسن السلوك ،ولم تُس ّجل له مخالفات سلوكية ،ويتمتع بأخالق
حميدة ويتميّزْبشخصية قياديّة مبا ِدرة ومعطاءةْْ(الْيتمْترشيحْطالب/ةْمنْالصفْالثانيْعشر).
يقوم المرشحون لرئاسة المجلس بالدعاية االنتخابيّة وتقديم برامج عملهم في أجواء ديمقراطيّة ضمنْتوجيهات المسؤولين ويشترك
ي ونزيه بعيدًا عن التشويش أو التزييف.
جميع الطالب في عمليّة االقتراع لمجلس الطالب والتي تت ّْم بشكلْس ّري وشخص ّْ
يشرف طاقم التربية االجتماعية على نشاطات مجلس الطالب ويقوم بتقديم اإلرشاد والتوجيهْالالزمين ليستطيع المجلس إثراء
الطالب ثقافيًّا واجتماعيًّا.
من وظائف مجلس الطالب:
 .1العمل على خلق مناخ دافئ في المدرسة تنمو فيه عالقات طيّبة بين الطالب وتتوطّْد.
خارجي ،والمشاركة في األيام الدراسيّة واللقاءات التي تنظمهاْإدارة المجتمع والشباب بعد
 .2تمثيل المدرسة على نطاق
ّ
موافقة إدارة المدرسة وأولياء األمور.
 .3إقامة الندوات واالحتفاالت في المناسبات واألعياد والحلقات الفنيّة والرياضيّة والثقافيّةْ،وذلك بموافقة طاقم التربية
االجتماعيّة وإشرافه.
 .4المساهمة في إصدار مجلة المدرسة واليوميّات المدرسيّة.
 .5المساهمة في تنظيم يوم الطالب في المدرسة والمشاركة الفعّالة في اإلعداد لألسابيع المختلفةْ:أسبوع الصحة وجودة البيئة،
أسبوع اللغة العربيّة ،أسبوع العلوم والتكنولوجيا  ...ألخ..
 .6تنفيذ خدمات ومشاريع تطوعيّة اجتماعيّة وجمع التب ّرعات لمؤسّسات رسميّة ُمصادق عليها من وزارةْالتربية والتعليم.
ْ

التداخل اإلجتماعي وخدمة المجتمع
ي من القيادةْاإليجابيّة وروح المسؤوليّة
خدمة المجتمع تُن ّمي روح التطوّع والمسؤولية تجاه المجتمع وتحفّز على خلق ج ّْو ص ّح ّْ
والمبادرة الفعّالة في مجتمعنا .وبهذا يط ّور الطالب شخصيّته إيجابيًّا م ّماْيُسّرع اندماجه في المجتمع كعضو فعّال وناجع.
يُح ّدد إطار الخدمة االجتماعية والتطوعية بالتشاور والتنسيق مع طاقم التربية االجتماعية.
بنا ًء عليه:
 .1توفّر المدرسة التسهيالت الممكنة للطالب الذين يمثلونها في نشاطات خدمة المجتمع.
 .2تق ّدر المدرسة الطالب على خدماته التطوعيّة ونشاطه في المجتمع بطرق مختلفة ْتراهاْمناسبة.
 .3تشددْالمدرسةْعلىْالمشاركةْالفعالةْْببرنامجْْالتداخلْاإلجتماعيْْللصفوفْالثانويةْحسبْالمنشورْالعامْلوزارةْالمعارفْ
 .4تقوم المدرسة بالتأكد من وجود تأمين للطالب ضمن مشروع خدمته في المجتمع.
المسابقات المدرسيّة
المشاركة في المسابقات العلميّة واألدبيّة والثقافيّة والرياضيّة والفنيّة من شأنها تطوير آفاق المعرفة عندْالطالب وتشجيعه على
اإلبداع والتميّز .وتت ّْم المشاركة بإشراف المعلمين المختصّين.
بنا ًْء عليه:

 .1توفّر المدرسة التسهيالت الممكنة للطالب الذين يمثّلها في المسابقات المختلفة.
 .2تق ّدر المدرسة الطالب الذي يمثل المدرسة في المسابقات العلميّة واألدبيّة والثقافيّةْوالرياضيّة والفنيّة بطرق
مختلفة تراها مناسبة.

 - 1.2السلوكيات اليوميّة وتدريج ردود الفعل عند المخالفة:
رد الفعل عند المخالفة
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السلوك المرجو
الموحد
الحضور بالمظهر الالئق وااللتزام بالزي
ّ
ي:
الرسميْخالل ال ّدوام المدرس ّْ
ي طويل الئق ْ
ي أو جينس كحل ّْ
في الصيف :بنطلون كحل ّْ
للمدرسة والقميص أو البلوزة المخ ّ
صصان
للمدرسة مطبوعًا عليهما شعار المدرسة
ال ُمصادق عليه فقط.
 محادثةْْتوضيحيةْمعْالطالبْي طويل الئق
ي أو جينس كحل ّْ
في الشتاء :بنطلون كحل ّْ
 توثيقْاإلجراءاتْكتابيًاللمدرسة وبلوزة المدرسة الكحليّة مطبوعًا
عليها شعار المدرسة ال ُمصادق عليه فقط.
 ابالغْْاألهلْي ليتسنّى له دخولْْ
ي المدرس ّْ
ْْ-إلزام الطالب بارتداء الز ّْ
الرياضي :بلوزة الرّياضة مطبوعًا عليها شعار
الزي
ّ
ّ
ّ
الصفْ.
ي.
المدرسة وبنطلون رياضة كحل ّْ
ي المدرس ّْ
ْأن يدخلْ حرم المدرسة ويغادره ُمرتديًا ال ّز ّْ
ي  -منعْالطالبْمنْالدخولْإلىْالحصّة
المو ّحد ال ُمق ّرر فقط.
 فيْحالْتكرارْالمخالفةْألكثرْمنْْ3مراتْيتمْمنعْي ال ُمخصّص أثناء حصّة
أنْ يرتديْ ال ّزي الرياض ّْ
الطالبْمنْدخولْالصفْلثالثةْحصصْْ
الرّياضة فقط.
ي.
ي المدرس ّْ
ْأنْ يرتديْ حذا ًْء مري ًحا ومناسبًا للز ّْ
عدمْا رتداء مالبس إضافية ألنها تض ّْر في هيئة الز ّْ
ي
المدرسي المو ّحد.
يْْواألساور
اإلمتناع عن التبرّج أوْالتزيّنْبالحل ًْ
ومساحيق التجميل ْوارتداءْالقبعات.

 -7التصرف اثناء الحصة
 استقبالْالمعلمْحسبْالتعليماتْالمتبعةْفيْالمدرسةْ االنصياعْلتعليماتْالهيئةْالتدريسيةْوالعاملينْفيْالمدرسة
 تنفيذْالمهامْوالفروضْبشكلْمسؤولْومستقلْواحضارْالكتبْواللوازمْالمدرسة
 -المشاركةْالفعالةْفيْالحصص

 -8االستجابة لتعليمات الهيئة التدريسيّة واصحاب كافة
الوظائف داخل المدرسة:
ّ
 التص ّرفْوالتوجهْبشكلْالئقْومهذبْحسبْالتعليماتْالمتّبعةْفيْالمدرسةْفيْالحصصْ
واالستراحاتْوالفعالياتْالمدرسيّة
 االستجابةْلتعليماتْكافّةْأفرادْالهيئةْالتدريسيةْ:المديرْ،المربيْ،المعلمْ،المناوبْوالمعلّمْالبديل

-

توثيق
ابالغْْاألهلْْ
دعوةْاآلهلْإلىْمحادثةْبهدفْالتعاون
منعْالطالبْمنْالدخولْإلىْالحصّة
معالجةْالموضوعْفيْجلسةْمهنيّةْخاصةْوتقديمْ
توصيةْللتد ّخلْالعالجيْ

 محادثةْتوضيحيةْمعْالطالب طلبْاعتذارْ اعطاءْإنذار تبليغْاألهلْهاتفيًاْ ارسالْإنذارْخطيْ استدعاءْاألهلْالىْالمحادثةْْ إبعادْالطالبْعنْحصةْْ/عدةْحصصْْ/يومْواحدْاوْاكثرْ /االستراحةْبماْيتالءمْوالحدثْ.
تكرار مرتين:
 إبعادْعنْمقاعدْالدراسةْليومْواحدْأوْيومينْحسبْقرارْمربيْالصفْو/أوْمركزْالطبقةْو/أوْالمديرْ.
 معالجةْالموضوعْفيْجلسةْمهنيّةْخاصةتكرار  3مرات:
 منعْالطالبْمنْاالشتراكْبفعالياتْمدرسيّةْداخلْو/اوْخارجْالمدرسةْ
 تقديمْتوصيةْللتدخلْالعالجيْفيْالمدرسةْوخارجهاتكرار  2مرات:
 إبعادْالطالبْعنْالمدرسةْبشكلْنهائيْبناءْعلىْقرارْالمديرْالمجلسْالتربويْومفتشْالمدرسة
ْ -

المنفذ/المتابعةْ

المعلّمْ
المربي

المعلّمْ
المربيْ
المستشارةْ
مر ّكزْالطبقةْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
المربيْ
ْو/اوْ
مركزْالطبقةْ
و/اوْْ
مركزْالسلوكياتْ
ْو/اوْ
ْالمديرْ
ْ

 -9استخدام التكنولوجيا خالل الحصة (هواتف نقالة،
اجهزة تصوير ،اجهزة ذكية ،وما شابه)
 -20المحافظة على بيئة المدرسة ومظهرها
 المحافظةْعلىْممتلكاتْالمدرسةْواإلسهامْفيْتطويرْمظهرها
 المحافظةْعلىْنظافةْغرفةْالصفْ،األروقةْ،الساحةْوجميعْاألمكنةْوالمرافقْالمدرسية
 المحافظةْعلىْالهدوءْفيْاألروقةْوالساحاتْْوجميعْمرافقْالمدرسة
الخاصة:
 -22المحافظة على الممتلكات
ّ
 عدمْاستعمالْأغراضْأوْممتلكاتْاآلخرينْدونْإذنهم
 عدمْإحداثْضررْبممتلكاتْاآلخرين تخليْالمدرسةْمسؤوليتهاْعندْحدوثْأيْضررْسرقةْ،تخريبْ،فقدانْأغراضْأوْممتلكاتْْخاصةْ
للطالبْحتىْلوْكانتْثمينةْ

 -21المشاركة وااللتزام بقواعد السلوك في البرامج،
الرحالت واالحتفاالت المنظمة من قبل المدرسة
 علىْكلْطالبْاالشتراكْفيْجميعْالفعالياتْالمدرسيةْوالمنظمةْمنْقبلْالمدرسةْداخلهاْ
وخارجهاْوااللتزام بقواعد السلوك المنصوص
عليها.
 ْالفعالياتْالمدرسيّةْهيْجزءْالزاميْمنْالعمليّةْالتربويّةْفيْالمدرسةْوعلىْالهيئةْالتدريسيةْالتشديدْ
علىْمراقبةْالطالبْْ
 مراجعةْ:منشورْالمديرْالعامْللوزارةرحالتْوفعالياتْالْمنهجيةْ(ْהוראות קבע סה
ْ)9/
ْ

حسب التعليماتْالمدونةْفيْجدولْْ3.3قسمْهـْ:
استعمالْاستخدامْالتكنولوجياْبفعالياتْداخلْالمدرسةْ
وخارجها
-

محادثةْمعْْوتوثيقْفيْملفْالطالبْوإعالمْاألهلْ
هاتفيًاْ.
ّ
إصالحْالضررْأوْدفعْمستحقاتْتصليحْالضرر
استدعاءْاألهلْودفعْمستحقاتْتصليحْالضرر
تبليغْالشرطةْو/اوْقسمْالرفاهْاالجتماعيْ

-

ْاستيضاحْتفاصيلْالحدثْبشكلْأوّ ليْْتبليغْاألهلْحسبْالحاجةْووفقْماْترتئيهْالمدرسةْ
ْتحذيرْشفهيْوإعطاءْمه ّمةْتربويةْللطالبْالمتورّطينْفيْالحدث
ْاستشارةْالمختصينْفيْالمدرسةْ
ْتبليغْالشرطةْأوْمكتبْالشؤونْبالحدثْ
ملف الطالبْ
توثيق المخالفة في ّْ
استدعاء الطالب إلى محادثة توضيحيّةْ
استيضاحْالحدثْوتوجيهْْ
ابالغْاألهلْهاتفياْمعْإنذارْخطيْ
تقديمْاعتذارْمنْقبلْالطالبْ
اقتراحْلعملْمص ِّححْ
دعوةْاألهلْلمحادثةْتربويةْ
إلقاءْمه ّمة’ْتربويةْأوْتعليميةْعلىْعاتقْالطالبْ
فيْحالْتكرارْالمخالفةْأوْطلبْمساهمةْاجتماعيةْْ
تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْالسلوكياتْأوْ"الحضور"ْاوْ-خصم نسبة من عالمة الشهادة
تحت ما ّدة السلوكْ
إلزامْمشاركةْمرافقْْللطالبْفيْالفعاليةْالمدرسيةْ
يكونْمقبوالْعلىْالمدرسةْ
منعْالطالبْمنْالمشاركةْفيْفعاليّات ،نشاطات
ورحالت مدرسيّة مستقبليّةْ.
إرجاع الطالب إلى البيت من رحلة مدرسيّة أو من
فعاليّة خارج المدرسةْعلىْنفقةْاألهل.
إبعاد الطالب عن المدرسةْ.

-

-

ْ

المعلّمْ
المربيْ
مركزْالطبقةْ

المعلّمْ
المربيْ
مركزْالطبقةْ

المربيْ
ْالمعلمْْ
المستشارْ
المديرْ

 تدوين مالحظة لمعلم الموضوع من المعلمالمراقب إذا أخلّْ الطالب بالقوانين المتّبعة أثناء
إجراءْاالمتحان
ملف الطالب.
 ْتوثيق المخالفة في ّْ -23المحافظة على نزاهة االمتحانات الداخليّة والخارجيّة
والتقيّد بتعليمات االمتحان كاملة:
 عدمْمحاولةْالغشْفيْاالمتحاناتْوالمحافظةْعلىْالنزاهةْوالتعليماتْأثناءْاالمتحانْْ.
 اذاْاعترضْالطالبْعلىْقرارْالمعلمْأوْالمراقبْبإمكانهْالتوجهْالىْلجنةْالطاعةْْلبحثْالموضوع.

 -دعوةْالطالبْلمحادثةْتوضيحية

 ْدعوةْاالهلْلمحادثةْتوضيحيةْ. خصمْنقاطْمنْعالمةْاالمتحانْفيْحالْعدمْااللتزامْفيْالتعليمات(ْ.حسبْالتدريجْيتمْخصمْ
عددْدرجاتْحسبْالواردْفيْالملحق)
 -إلغاء االمتحان لطالب إذا ُو ِجدْ أنّه قام بعملية

غشّْ في االمتحان ،بعد أن تمنح له فرصة
إلثباتْعكس ذلك.
 اتّخاذ قرارات أخرى تراها الهيئة التدريسيّةمناسبة.
ْ

المعلمْ
المربيْ
المستشارةْ
لجنةْتربوية
ْ

 -22التأخيرات والغيابات
 التواجدْ(الحضورْالىْالمدرسة)ْوااللتزامْبالمواعيدْالمدرسيةْْ
 التواجدْفيْالمدرسةْتدخلْفيْتقييمْالتحصيلْالمدرسيْوالعالمةْالواقيةْ
 يجبْالحضورْإلىْالمدرسةْبينْالساعةْْ7:51ْ-ْ7:31صبا ًحاْ.
ً
 يمتنعْالطالبْعنْمغادرةْالمدرسةْامتناعًاْباتاْقبلْانتهاءْدوامهْاالعتياديْبدونْموافقةْادارةْالمدرسةْ

-

 -25التواجد داخل المدرسة ومنع التسكع داخلها او الخروج -
منها:
 يمنع ْتسكعْالطالبْفيْأروقةْالمدرسةْْْْخاللْدوامْ -الحصصْاوْالخروجْمنْبوابةْْْالمدرسةْدونْاذنْ -
مسبقْْ.
 عدم ْترك ْالمدرسة ْخالل ْالدوام ْْ ,إال ْفي ْ ْالحاالتْ -الضرورية ْوبعد ْإبالغ ْالمربي ْواالدارة ْبذلكْ
والحصولْعلىْاذنْخطيْ
 تعطى ْالفرصة ْللطالب ْبقضاء ْحاجاته ْخاللْْ -الحصص ْأو ْبينها ْبأذن ْالمعلمْ -المناوب ْالمتواجدْْ -
داخلْالصفْأوْفيْالممرْْ.

تسجيل الحضور والغياب.
محادثةْتربوية
تبليغْاالهلْهاتفيا
تبليغْاالهلْخطيا.
فيْحالْتكرارْالمخالفةْْ:بناءْخطةْعملْمعْ
الطالبْلتعزيزْالشعورْباالنتماءْوالمسؤولية
دعوةْاالهلْلمحادثةْتوجيهيةْمعْالمربي.
تعويضْالحصصْوالموادْالتعليميةْتقعْعلىْعاتقْ
الطالب.
تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْ"الحضور".
التوجهْلضابطْالدوامْالمنتظم.
محادثةْتوضيحيةْمعْالطالب
تبليغْْاالهلْخطياْ
تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْالحضور
بناءْخطةْتدخلْتربويةْبمشاركةْالطالبْواالهل
اعطاءْمهمةْتربويةْتتعلقْبهذاْالتصرف.
دعوةْاالهلْوالطالبْالىْالمدرسةْإلجراءْمحادثةْ
بالموضوع.
تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْ"الحضورْوالغياب".
تبليغْالمفتشْ،ضابطْالدوامْالمنتظمْخطيًا.
تعيين ْلجنة ْمهنية ْمدرسية ْلوضع ْخطة ْعملْ
شخصيةْللطالب.

المعلمْ
المربيْْ
مركزْالطبقةْ
المستشارةْ
المديرْ

المعلمْ
المربيْ
المستشارةْ
المديرْ

 - 1.5معالجة مخالفات تدخين وإحضار او شرب الكحول بفعاليات داخل المدرسة او خارجها او بالرحالت:
السلوك المرجو

حفاظًا على أجواء مدرسيّة آمنة ،صحيّة وسليمة...

رد الفعل عند المخالفة
إجراءات الزامية
 محادثةْاستيضاحْ تبليغْاالهلْخطيا -اعطاءْمهمةْتربويةْتختصْبالظاهرة.

 -2منع التدخين:
 يمنع ْمنعا ْباتا ْتدخين ْالسجائر ْاو ْالنرجيلة ْداخلْاجراءات حسب ما ترتئيه المدرسة
المدرسة(ْ -في ْالحصص ْاو ْأثناء ْالفعالياتْ
 دعوةْاالهلْلمحادثةْتوجيهيةوالرحالتْ)ْويشملْذلكْالسجائرْااللكترونيةْ.
 تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْالسلوكيات إبعادْليومْواحدْاوْاكثرْخطوات الزامية:
 فحصْحيثياتْالحدث -1منع شرب الكحول:
 دعوةْاألهلْالىْالمدرسةْلمناقشةْالحدث يمنع ْمنعا ْباتا ْاحضار ْاو/و ْشرب ْالمشروباتْ إعطاءْمهمةْتربويةْالمتعلقةْبالظاهرةالكحوليةْأوْمشروباتْالطاقة ْالىْالمدرسةْ,ويشملْ
 تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْالسلوكياتذلك ْكافة ْالفعاليات ْداخل ْوخارج ْالمدرسةْ
خطوات حسب ما ترتئيه المدرسة:
والرحالتْالمدرسية.
 فصلْالطالبْليومْواحد يمنعْالتواجدْفيْاالماكنْاعالهْتحتْتأثيرْالكحول. بناءْخطةْتدخلْبمشاركةْالطالبْواألهلْ *.عند ْوصول ْمعلومات ْلمدير ْالمدرسة ْعن ْالقيامْ إلزامْمشاركةْمرافقْْللطالبْفيْالفعاليةْالمدرسيةْبحفلة ْاو ْفعالية ْخارج ْحدود ْالمدرسةْ ,بوجودْ
يكونْمقبوالْعلىْالمدرسةْ
مشروبات ْكحولية ْوبعد ْاالستيضاح ْوالتأكد ْمنْ
 منع ْالطالب ْمن ْالمشاركة ْفي ْجولة ْأو ْرحلةْصحة ْهذه ْالمعلوماتْ ,يتم ْاقتراح ْفعالية ْمدرسيةْ
مدرسيّة
للتوجيهْوكشفْمخاطرْالكحولياتْْ.
 فصلْالطالبْلم ّدةْْ3-1أيامْ باإلضافة ْ ْلوجود ْامكانية ْابالغ ْالمجلس ْالمحليْ في ْحالة ْإحضار ْالكحول ْيعود ْالطالب ْالى ْالبيتْبالحدث
بمرافقة ْولي ْامره ْوعلى ْنفقة ْاألهل ْمع ْامكانيةْ
مرافقةْأحدْاعضاءْالهيئةْالتدريسيةْْ

المنفذ/المتابعةْ

المعلمْ
المربيْ
المستشارةْ
المديرةْ

المعلمْ
المربيْ
المستشارةْ
المديرْ

 :3.1جدول ب :التعامل وطرق معالجة مشاكل عنف بين الطالب في داخل المدرسة
 3.1فصل أ  :سلوكيات عنيفة بين الطالب تستوجب تدخال تربويا داخل المدرسة (دون اإلبالغ عنها للشرطة أو مكتب الشؤون)
السلوك المرجو
 -1عنفْكالميْخطيرْ(سخريةْعلىْأساسْعنصريْ،
المسْبكرامةْاألهل)
 -2عنفْكالميْيحملْإيحاءاتْجنسيةْبماْفيهاْتحقيرْ،اوْ
اهانةْتتعلقْبجنسْالطالب
 -3عنفْجسديْالْيتطلبْعالجاْطبيْا ّْْ
مثلْ:عضْ،رفصْ،ركلْ،ضرب..

سلوكياتْعنيفةْالكترونيةْ:كتابيةْاوْنشرْسمعةْْلمرةْ
واحدةْبوسائلْالكترونيةْ

رد الفعل عند المخالفة
 إيقافْالحدثْ إجراءْمحادثةْعلىْانفرادْ(بحالةْعنفْكالميْيحملْفيْطياتهْإيحاءْجنسياْ)ْ،عليناْإجراءْالمحادثةْعلىْ
انفرادْوالمحافظةْعلىْخصوصيةْالمتورطين.
 إعالمْاألهل توثيقْردودْالفعلْالمذكورةْأعاله كتابةْخطةْعملْعالجية تقديمْوظيفةْتربويةْ إبعادْالطالبْعنْالمدرسةْحتىْموعدْأقصاهْيومين. إبعادْالطالبْعنْالمدرسةْحتىْموعدْأقصاهْأربعةْأيامْ(ْاالبتعادْعنْابعادْالطالبْفيْنفسْاليومْاالْاذاْ
شكلْخطراْعلىْنفسهْوعلىْالمحيطينْبه)ْْ
 إبالغْمفتشْالمدرسةْاعتماداّْعلىْاعتبارْالمديرْ اتبعْالتعليماتْلمعالجةْالحوادثْاأللكترونيةْ–ْبندْْ3.3قسمْوْ

المنفذ/المتابعةْ

المعلمْ
المربيْْ
مركزْالطبقةْ
المستشارةْ
المدير

ْ

 3.1فصل ب :سلوكيات عنيفة بين الطالب تستوجب تدخال تربويا ّ داخل المدرسة وإبالغ التفتيش.
(يتم تقديم شكوى للشرطة أو مكتب الشؤون بقرار من مديرة المدرسة)
المنفذ/المتابعةْ
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
 إيقافْالحدث توثيق إبالغْاألهلْواستدعاؤهم -1العنفْالجسديْالمتكررْ(عضْ،رفصْ،ركلْ،
 إبالغْمفتشْالمدرسةْضربْ)..بالرغمْمنْعالجهْمسبقا
ْ
 إمكانيةْإبالغْالشرطةْْومكتبْالرفاهْاإلجتماعيْْ(إذاْالمعلمْ
كانْالطالبْيتعدىْالْْ12سنةْ)
 -2عنفْاجتماعيْمتكررْ(مضايقاتْ،مقاطعةْ،
المربيْْ
اشاعات).
 خطةْعملْممنهجةْمنْقبلْالمدرسةمركزْالطبقةْ
 خطةْشخصيةْانفراديةالمستشارةْ
 -3مضايقاتْجنسيةْمتكررة.
 اجتماعْالهيئةْالعامةْالتيْتشملْكلْاألطرافْالمعنيةْالمدير
إليقافْالحدثْ
 -4التواجدْأثناءْحدثْعنيفْوالتشجيعْعلىْالعنف.
 إمكانيةْاإلبعادْحسبْاالختيارْالتاليْْْ:ْْْْْْ.1إمكانيةْابعادهْعنْالرحلةْْْْْْْْْ
 -5التهديدْوالتهديدْبالنشرْ
ْْْْْْ.2إبعادْالطالبْنهائياْعنْالمدرسةْ،
ْْْْْْْْْيجبْاتباعْالمنشورْالعامْالمتعلقْبفصلْْ
ْْْْْْْْْطالبْكلياْ
المسْبوسائلْرقميةْ(דיגיטלית )ْ:المسْالخطيرْ
 اتبعْالتعليماتْلمعالجةْالمسْااللكترونيْ–ْبندْْ3.3ْ
بوسائلْرقميةْبماْفيهاْالمسْعلىْخلفيةْجنسيةْونشرْ
قسمْْزْ.
صورْ.

 - 3.1فصل ج :سلوكيات عنيفة بين الطالب وأحداث شاذة تستوجب إبالغ التفتيش ،وتقديم شكوى للشرطة أو مكتب
الشّؤونّ (بحسب منشور المدير العام) وتدخال في نطاق االطار التربوي
المنفذ/المتابعةْ

.1
.2
.3
.4

رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
اجراءات الزامية
 إيقافْالحدثْومصادرةْاألداةْالمستعملةْْبشكلْي.
فور ّْ
 استيضاحْالحدث. تقديمْشكوىْلل ّشرطةْ(شرطْأنْيتع ّدىْجيلْالطالبْالْْ12سنة)ْ.وإذاْكانْالطّالبْأصغرْمنْْ12سنةْ
تُق ّدمْالشكوىْلمكتبْال ّشؤون
 إعالمْالتّفتيشْالعامْوإعالمْمديرْقسمْالمعارفْفيْالبلديةْ.
عدمْالقيامْبمخالفاتْكالسّطوْ،الحرقْوالتسبّبْبضررْ
 إعالمْأهاليْالطالبْالمتورّطينْ(ذويْالصلةْمتع ّمدْ
بالحدث)ْبطريقةْخطّيةْأوْهاتفية.
المعلمْ
 االلتزامْبتنفيذْاإلجراءاتْحسبْتعليماتْالشرطة.عدمْحيازةْأدواتْحادةْوخطيرةْمثلْ:سكينْ،شفراتْ،
المربيْْ
موادْمشتعلةْوغيرهاْ
 دعوةْطاقمْمختصّ ْالجتماعْْلمتابعةْالطّالبْالمصابْمركزْالطبقةْ
ودعمهْ،باإلضافةْإلىْوجودْقنواتْتواصلْمعْ
المستشارةْ
الطالبْوأولياءْامورْالطالبْالمتورّطينْبالحدثْ.
عدمْْاالبتزازْالما ّديْوالجّنسي.
المدير
ّ
وتتمْحتلنةْالطاقمْبمجرياتْاألمور.
ضابط الدوام
ْعدمْنشرْصورْاوْتسجيالتْلطالبْذاتْطابعْجنسيْ  -تدوينْالمخالفةْعلىْشهادةْالطّالبْالمدرسيّة.
مفتش المدرسة
(مثلْصورْفيْحاالتْالعريْ،ممارساتْجنسيةْْبموافقةْ اجراءات حسب ما ترتئيه المدرسة
الفردْأوْبدونها)ْالذيْمنْشأنهْْإذاللْالطالبْأوْالتشهيرْ  -إمكانْيّةْإبعادْالطّالبْمنْْ3حتىْْ5أيامْبموافقةْ
بهْْ.
المديرة.
ّ
 إمكانيّةْمنعْالطالبْمنْالمشاركةْبرحلةْأوْجولةْأوْإلزامهْبالمشاركةْبمرافقةْبالغْفقطْموافقْعليهْمنْ
قبلْالمدرسةْْ.يجبْإبالغْاألهلْبالموضوعْقبلْ
موعدْالرحلةْبْْ11أيامْعلىْاألقل.
 إرجاعْالطّالبْمنْالرّحلةْبمرافقةْأحدْأعضاءْالهيئةْالتدريسيةْإضافةْلتدخلْتربوي.
 فصلْالطّالبْكلياْمنْالمدرسةْحسبْقرارْالمديرةْ.يجبْاتباعْالمنشورْالعامْالمتعلقْبفصلْطالبْكلياْ
فيْحاالتْنشرْصورْ،فيلمْاوْتسجيلْلطالبْبدونْ
 تقديمْشكوىْللشرطةْمنْقبلْالمديرةْْ
موافقةْْتحويْايحاءاتْجنسيةْبحيثْمنْالممكنْانْ
ْْْبندْْ3.3قسمْح
يؤديْالىْابتزازْاوْاهانةْالطالبْْ
حسبْالتعليماتْالواردةْبالمنشورْالخاصْْ
ْ
חוזר מיוחד ו' ,התשנ"ח "נוהל הטיפול בתלמיד
عدمْْاستعمالْالمخ ّدراتْعلىْأنواعهاْ
המעורב בשימוש בסמים"ْ

ّ
وتدخال تربويّا.
 3.1قسم د :سلوكيات عنيفة من قِبل الطالب تستوجب تقديم شكوى للشرطة حسب القانون ،إبالغ التفتيش
السلوك المرجو

المنفذ/المتابعةْ

رد الفعل عند المخالفة

اجراءات الزامية
 تقومْالمدرسةْبوقفْالحدثْ,ومنعْاالنتهاكْومصادرةْاألداةْالمستعملةْْبشكلْفوريْْ
 نقلْالمصابينْبشكلْفوريْلتلقيْالعالجْبمرافقةْاحدْاعضاءْالهيئةْالتدريسيةْأوْاالهلْ..
 ابالغْمكتبْالشؤونْو/أوْالشرطةْ,التفتيشْالعامْواالستشارة.
 االلتزامْبتنفيذْاالجراءاتْحسبْتعليماتْالشرطة ابالغْاهاليْالمتورطينْهاتفياْوخطيا. مرافقةْودعمْالطالبْالمتضررْلتخطيْالحدث. التواصلْمعْالطالبْالمتورطينْواالهاليْلنقلْعدم التسبب بأذى خطير لقاصر باإلطار التربوي:
التعليماتْوالقراراتْالمدرسيةْ.
 .1االعتداءْعلىْاآلخرْجسدياْوإصابتهْبإصابةْخطيرةْ
 حتلنةْالطاقمْبمجرياتْاالمورْوتمريرْفعالياتْداخلْالمدرسة.
صفية.
 .2التسبّبْبأذىْبواسطةْأدواتْوأجهزةْحا ّدةْ،سالحْأوْ
اجراءات مدرسية
موادْخطرة.
 فصلْالطالبْمنْيومينْحتىْْ4ايامْبالتنسيقْمعْ .3التسببْباألذىْالنفسيْوالذيْيؤثرْسلباْعلىْالفردْ
التفتيشْ.وبالمقابلْيتمْاالجتماعْمعْالطاقمْالمختصْ
وتصرفاته
لمناقشةْالحدثْوبحثْامكانيةْفصلْالمتورطينْعنْ
بعضْونقلهمْالىْالصفوفْالمقابلة(ْ.يتمْذلكْحتىْْ3
عدم التآمر للقيام بجريمة او أذى أيا كان
ايامْمنْوقوعْالحدث).
ْ
 فيْالحاالتْالقصوىْ,يتمْالتوجهْخطياْالىْمديرْْ
اللواءْواستشارتهْبخصوصْالحدث.
 بناءْخطةْعملْعامةْوخاصةْللطالبْالمتورطين. تدوينْالحدثْفيْالشهادةْتحتْبندْ"السلوكيات".اجراءات حسب ما ترتئيه المدرسة
 منعْالطالبْمنْالمشاركةْفيْالرحلة\الجولةْأوْالزامهْبالمشاركةْبمرافقةْبالغْفقطْوعليهْيجبْابالغْ
االهلْبالموضوعْقبلْالقيامْبالرحلةْبْْ11ايامْعلىْ
االقلْ.يجبْايجادْفعاليةْبديلةْللطالب.
مالحظةْ:يتمْابالغْاالهلْباالجراءاتْفيْورقةْ
الموافقةْالموقعةْللرحلةْ.
 فصلْالطالبْكلياْمنْالمدرسةْمخالفات جنسية:
عدمْالقيامْبمخالفاتْجنسيةْ

حسبْالتعليماتْالواردةْبالبندْْ2.1-2بالمنشورْחוזר
הוראות הקבע תשס( 2/א) " ,התמודדות מערכת
החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים".

ْ
ْ

المعلمْ
المربيْْ
مركزْالطبقةْ
المستشارةْ
المدير
ضابط الدوام
مفتش المدرسة
مدير اللواء
مكتب الشؤون
الشرطة

ْ

 : 3.3استعمال التكنولوجيا بفعاليات مدرسية بداخل المدرسة او خارجها والتطرق الى المس االلكتروني
 3.3قسم هـ :استخدام االدوات التكنولوجية الشخصية بفعاليات داخل حدود المدرسة او خارجها
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
استخدام االدوات التكنولوجية الشخصية داخل حدود
المدرسة وخالل الحصة واإلمتحانات:
ْ
 -1منعْاستخدامْاألدواتْالتكنولوجيةْ:الهواتفْْْالنقالةْ/
التابليتْْ/الكاميراتْْْاثناءْالدوامْْاوْاالمتحاناتْاالْ
اذاْسمحْللطالبْبذلكْمعْالحفاظْعلىْخصوصيةْ
الفردْْْ.
ْ -2يمنعْمنعاْباتاْاستعمالْالهاتفْالنقالْللتصويرْاوْ
للتسجيلْفيْالمدرسةْْ.
 -3يمنعْمنعاْباتاْتصويرْأيْفردْدونْعلمهْاوْْموافقته
 -4يحفظْالهاتفْمغلقاْوغيرْظاهرْللعيانْفيْالمدرسة
 -5التصويرْأثناءْفعاليةْتربويةْيتمْبالتنسيقْمعْ
ارشاداتْالطاقمْالتربويْمعْالمحافظةْعلىْ
خصوصيةْالفردْ

ْ

ايداعْالجهازْلدىْالسكرتيرةْأوْالمديرْحتىْنهايةْالدوامْومعْالحفاظْعلىْالخصوصيةْالشخصيةْ.
(يسلمْالجهازْللطالبْاوْللوالدين).
محادثةْاستيضاحْمعْالطالبْ
تبليغْاالهلْهاتفياْوخطيا.
دعوةْاالهلْلمحادثةْتربوية.
تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْ"السلوكيات".
اعطاءْالطالبْمهمةْتعليمية\تربوية.

المنفذ/المتابعةْ

المعلمْ
المربيْْ
المستشارةْ

 3.3قسم و :المس االلكتروني الذي يلزم تدخال تربويا بنطاق مدرسي وال يستوجب االبالغ عنه للشرطة او الشؤون االجتماعية
السلوك المرجو

رد الفعل عند المخالفة

عدمْالتشهيرْباآلخرْاوْالمسْبالسمعةْالحسنةْكالمياْ
اوْنشرْلمرةْواحدةْمنْخاللْالوسائلْااللكترونيةْ
المختلفةْ
ْ

ْ

ايداعْالجهازْلدىْالسكرتيرةْأوْالمديرْحتىْنهايةْالدوامْومعْالحفاظْعلىْالخصوصيةْالشخصيةْ.
(يسلمْالجهازْللطالبْاوْللوالدين).
محادثةْاستيضاحْمعْالطالبْ
تبليغْاالهلْهاتفياْوخطيا.
دعوةْاالهلْلمحادثةْتربوية.
تدوينْفيْالشهادةْتحتْبندْ"السلوكيات".
اعطاءْالطالبْمهمةْتعليمية\تربوية.

المنفذ/المتابعةْ

مربيْ
مركزْطبقةْ
مستشارةْ
مديرةْْ

 3.3قسم ز :المس االلكتروني الذي يلزم استشارة مفتش اللواء او مندوبا عنه بما يخص ابالغ الشرطة او الشؤون االجتماعية
هذا باإلضافة الى ابالغ مفتشي المدرسة ومعالجة الموضوع في النطاق التربوي
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
 إيقافْاالعتداء. محادثاتْاستيضاحْمعْالطالب. ْتوثيقْالحدث. إبالغْاألهلْهاتفيًا.منعْالحاقْضررْعنْطريقْالوسائلْاأللكترونيةْالمختلفةْ
التيْتستوجبْاستشارةْالمفتشْبشأنْتقديمْشكوىْللشرطةْاوْ  -تعيينْجلساتْمعْاألهل.
قسمْالرفاهْاالجتماعيْوهيْكالتاليْ:
 إعالمْمفتشْالمدرسةْمنْقبلْالمديرة. -1ايذاءْبوسائلْالكترونية:
 إعالمْمفتشْاالستشارةْمنْقبلْمستشارْالمدرسة. اقصاءْمستمرْلآلخر إمكانيّةْإبالغْالشرطةْوال ّشؤونْاالجتماعيّة. ْنشرْمعلوماتْخاصةْومحرجةْاوْمهينةْلآلخرْ  -إبعادْالطالبْمنْْ8-5أيّام.مثلْ:صورْ،تسجيالتْ،تهديدْوتهديدْبالنشر
 تزا ُمنًاْمعْاإلبعادْيتمْعقدْجلسةْخا ّصةْلمناقشةْ
 -2تنكيلْبواسطةْالوسائلْاأللكترونيةْعلىْخلفيةْ
الموضوعْتشملْْ:المديرةْ،المعلمينْالمناسبينْ،
جنسية:
مفتشْاالستشارةْ،مفتشْالمدرسةْ،ضابطْال ّدوام.
 -1بناءْخطةْعالجيةْخا ّ
 نشرْصورْاوْفيلمْاوْتسجيلْصوتيْمرئيْدونْصةْللطالبْذويْ
موافقةْالطرفْاآلخرْبنشره
الصلةْ،تتض ّمنْالخطةْمرافقةْومتابعةْ
 -3ضررْمتعمدْمنْقبلْطالبْبأحدْأعضاءْالطاقمْ
الطالب.
التربويْْ
 -2تسجيلْمالحظةْكتابيّةْعلىْال ّشهادة.
 -3إمكانيّةْإبعادْالطالبْإلطارْآخر.
اتباعْْالتعليماتْالخاصةْبإبعادْطالبْ
كلياْمنْالمدرسةْ

المنفذ/المتابعةْ

مربيْ
مركزْطبقةْ
مستشارةْ
مديرةْْ

 3.3قسم ح :المس بالوسائل االلكترونية التي تلزم تقديم بالغ للشرطة او الشؤون االجتماعية هذا باإلضافة الى ابالغ مفتشي
المدرسة ومعالجة الموضوع في النطاق التربوي
السلوك المرجو

منعْإلحاقْال ّ
ضررْعبرْالوسائلْااللكترونيّةْبشكلْيُلزمْ
فاهْاالجتماعيْ،كذلكْابالغْ
تبليغْال ّشرطةْودائرةْال ّر
ّ
المفتشْالمسؤولْ.
 نشرْصورْ/فيديوْلطالبْيحويْمشاهداْجنسيةْبموافقتهْاوْعدمْموافقتهْمنْشأنهْانْيؤديْالىْ
ابتزازْالطالبْاوْإهانته
ْ

رد الفعل عند المخالفة
اجراءات الزامية
 إيقافْالحدث. محادثةْاستيضاحْمعْالطالبْالمتضرر. إبالغْاألهلْهاتفيًا. ْتوثيقْالحدث. إعالمْمفتشْالمدرسةْمنْقبلْالمديرة. إعالمْمفتشْاالستشارةْمنْقبلْمستشارْالمدرسة. فيْحالْتقديمْشكوىْللشرطةْيتمْالتعاملْحسبْارشاداتْالشرطةْبكلْماْيخصْالطالبْالمتورطْ
واهلهْاوتعيينْجلساتْمعْاألهل.
 فيْحالْتقديمْشكوىْللشرطةْاوْدائرةْالرفاهْاالجتماعيْيجبْاتباعْالتالي:
 -1مرافقةْالطالبْذويْالصلةْواولياءْامورهمْ
ودعمهمْبشكلْمهني
 -2إبعادْالطالبْمنْْ8-5أيّام.
 -3امكانيةْْتمديدْايامْاإلبعادْْلمدةْاسبوعْاضافيْ
اذاْتطلبْاألمرْذلكْ
 -4حتلنةْالطاقمْالتدريسيْوارشادهمْإلجراءْ
محادثاتْصفية
 -5بناءْخطةْتداخلْمدرسيةْ
 -6اقامةْاجتماعْللطاقمْالتدريسيْالمرتبطْ
بالموضوع
 -7بناءْخطةْداعمةْشخصيةْللطالبْذويْ
الصلةْتتضمنْمتابعةْوحضورْوعالج
 -8امكانيةْاالستعانةْْبمديرْقسمْالمعارفْ
بالمجلسْالبلدي
 اجراءاتْاضافيةْحسبْماْيراهْالمديرْمناسبا: -1تدوينْالحدثْعليْالشهادةْتحتْبندْمادةْ
السلوكْ
 -2امكانيةْابعادْالطالبْعنْالمدرسةْبشكلْدائمْ
(اتباعْاألنظمةْالخاصةْبهذاْالموضوع)
ْ

المنفذ/المتابعةْ

المديرة
المستشارة
مفتشْالمدرسة
ضابطْدوامْ

 : 3.2معالجة حاالت اعتداء من قبل الطالب على اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في المدرسة
 3.2قسم أ :حاالت عنف تستدعي تدخل تربوي دون االبالغ عنها للشرطة او الشؤون االجتماعية
السلوك المرجو

منعْالعنفْالكالميْمنْقبلْالطالبْتجاهْاعضاءْالهيئةْ
التدريسيةْوالعاملينْفيْالمدرسةْْدونْالحاجةْبالتوجهْالىْ
الشرطةْاوْقسمْالرفاهْاالجتماعيْ.
العنفْالكالميْيشملْ:
 السخرية اهانةْ اذاللْاوْتحقيرْْ

رد الفعل عند المخالفة
 إيقافْالحدثْ. توثيقْالحدث. توجيهْرسالةْواضحةْوقاطعةْللطالبْبرفضْتصرفهْرفضاْقاطعا.
 اجراءْمحادثةْمعْالطالبْالمعتديْمنْقبلْالطرفْالمتضررْبالمؤسسةْالتعليميةْْوامكانيةْاالستعانةْ
بطرفْثالثْمنْالمؤسسةْحسبْاقتضاءْالحاجة.
 إبالغْأهلْالطالبْالمعتديْبالمخالفةْودعوتهمْالىْجلسةْاذاْاقتضتْالضرورة.
 ْمتابعةْودعمْالشخصْالمتضررْمنْقبلْاخصائيينْداخلْالمدرسة.
 ردْفعلْتربويْتدريجيْحسبْوجهةْنظرْالمؤسسةْالتعليمية:
 -1يلزمْالطالبْالمعتديْانْيقومْبخطوةْيصححْ
بهاْتصرفهْاتجاهْالطرفْ(مثلْ:تقديمْاعتذارْ
خطيْاوْشفهي)ْ
 -2ابعادْالطالبْعنْحصةْاوْحصتينْمنْالمادةْ
التيْيدرسهاْالمعلمْالمتضررْمعْابقاءهْتحتْ
المراقبةْخاللْاإلبعادْوالزامهْبتنفيذْمهمةْ
دراسية.
 فيْحالْتكرارْهذهْالمخالفةْمنْقبلْنفسْالطالبْيتمْاتخاذْاإلجراءاتْالتالية:
 -1ابعادْالطالبْمدةْيومْْواحدْعنْالمدرسة
 -2إمكانيّةْنقلْالطالبْإلىْشعبةْثانيةْبعدْسماعْ
الطالبْواألهل.
 تزامناْمعْالخطواتْالتربويةْالسابقةْيجبْبناءْخطةْتربويةْاوْعالجيةْتساعدْالطالبْعلىْفهمْانماطْ
سلوكهْبهدفْتغييرهاْ.

المنفذ/المتابعةْ

مسؤول
المعلمْ
المربي
المستشارة
اخصائيين
المديرة
المجلسْالتربوي

 - 3.2قسم ب :معالجة سلوكيات عنيفة موجهة من الطالب لطاقم الهيئة التدريسية تستوجب تدخال تربويا ّ داخل المدرسة وإبالغ
التفتيش( .يتم تقديم شكوى للشرطة أو مكتب الشؤون بتقييم وقرار من مدير المدرسة)
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
 وقف ْاالذى ْبشكل ْفوريْ ,ابعاد ْالطالب ْمنْمكانْالحدثْومحوْالمضامينْالمؤذية.
 ابالغ ْالمدير ْبالحدث ْاستيضاح ْتفاصيلْالحدث.
 -1عدمْاالعتداءْعلىْاحدْاعضاءْالهيئةْالتدريسيةْ
 محادثةْتوضيحيةْمعْالمعلمْالمتضرر.جسدياْ,جنسياْ,عنفْْمحوسبْ،تهديدْومضايقاتْ
 إبالغْالتفتيشْهاتفياْوكتابياْْ.مشاورةْالتفتيشْداخلْالمدرسةْوخارجهاْْ.
وإبالغْالشرطةْاوْمكتبْالشؤون.
 -2عدمْتخريبْوتدميرْممتلكاتْاحدْاعضاءْالهيئةْ
التدريسيةْ.
 مرافقةْومساندةْودعمْالمعلمْْالمتضرر. -3عدمْالمالحقةْذاتْالطابعْالجنسيْْ.
 محادثة ْتوضيحية ْمع ْالطالب ْ"المعتدي" ْمعْوجوب ْاتباع ْتعليمات ْالشرطة ْفي ْحال ْتمْ
 -4عدمْاستعمالْالعنفْالمحوسبْ:التنكرْ,التشهيرْبأمورْْ
تقديمْشكوى.
خاصةْومخجلةْْتخصْالمعلمْْ
 -5عدمْاستعمالْالهاتفْالنقالْبهدفْالتصويرْخاللْ
 االمتناعْعنْالمواجهةْبينْالطالبْ"المعتدي"ْسيرورةْالدرسْوذلكْبدونْعلمْالمعلمْْ،واستعمالْ
والمعلمْالمتضررْ
الصورْبهدفْالتشهيرْوالمسْبالمعلمْْْ.
 ابعاد ْالطالب ْفوريا ْعن ْالمدرسة ْاذا ْتمتْ -6عدمْتسجيلْ(صوتْاوْصورة)ْالمعلمْبهدفْتهديدهْْ،
المخالفةْاثناءْالدوام.
االستهزاءْبهْْ،ونشرْالتسجيالتْبالهاتفْالنقالْأوْ
 ْإمكانيةْابعادْالطالبْبينْْ 8ْ –ْ 5أيام ْوحسبْبالشبكةْالعنكبوتيةْ.
قرارْالمجلسْالتربوي.
ْ
 يدعو ْمدير ْالمدرسة ْلجنة ْمدرسية ْلعقدْْ
اجتماع ْتربوي ْبموعد ْأقصاه ْْ 3ايام ْبعدْ
الحدثْلمناقشةْالياتْواساليبْالتعاملْفيْمثلْ
هذهْالحاالت.
 -إمكانيةْفصلْالطالبْمنْالمدرسةْنهائياْ

المنفذ/المتابعةْ

المستشارة
المديرة

 – 3.5معالجة حوادث شاذة التي تحصل خارج المؤسسة التربوية
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
 توثيقْالحدث. فحصْحيثياتْالحدثْوتقصيْالموضوعْبشكلْتربويْمعْالطالبْالمتورطين.
 اجراءْمحادثةْمعْكلْطالبْمشاركْاوْلهْعالقةْبالحدثْبشكلْمنفرد.
 فيْحالةْمشاركةْطالبْبالحدثْينتمونْألكثرْمنْمدرسةْيجبْالتنسيقْوالعملْالمشتركْبينْ
اداراتْالمدارسْ.
 متابعةْودعمْالطالبْاوْالطالبْذويْالصلةْبالموضوعْمنْقبلْاخصائيينْتربويينْداخلْ
المدرسة.
 منْالضرورةْالتنسيقْواالستشارةْْمعْقسمْالشرطةْوقسمْالرفاهْاالجتماعيْفيْحالةْْتقديمْ
بالغْاوْاجراءْْتحقيقْمنْقبلهمْ،يجبْالتعاملْمعْ
الموضوعْحسبْتوجيهاتهمْ،فيْهذهْالحالةْيمنعْ
التحقيقْمعْالطالبْذويْالصلةْمنعاْلتشويشْ
مجرىْالتحقيق
 إبالغْاولياءْامورْالطالبْذويْالصلةْاوْْاستيضاحْاإلمرْمعهمْاذاْتمْحتلتنهمْبالحدثْمنْ
منع حوادث شاذة التي تحصل خارج المؤسسة التربوية مثل
مصادرْاخرىْ،واالستفسارْاذاْتمْمعالجةْ
الحاالت التالية:
الموضوعْمنْقبلهمْ.
 -1عنفْوفتوةْشديدةْْالخطورةْ
 -2تخريبْالممتلكاتْالعامةْ
 يجبْاستشارةْالشرطةْاوْعاملْالرفاهْاالجتماعيْبصددْْابالغْاولياءْاألمورْفيْحاالتْالتيْتلزمْ
 -3السطوْوالسرقة
تقديمْشكوىْللجهاتْالمختصةْاوْبحاالتْيتمْ
 -4حيازةْاسلحة
اجراءْتحقيقْبالحدث.
 -5شربْالكحولْحتىْالثمالة
 -6استعمالْمخدراتْ(منشورْعامْخاصْرقمْوْلسنةْ - ْ2118هناكْحاالتْتلزمْابالغْالشرطةْمثل:
התשנ"ח)
 -1اذاْكانْشكْعندْالمديرْاوْاحدْاعضاءْالطاقمْ
 -7االعتداءاتْالجنسيةْ(بندْْ2.1ْ–ْ2منشورْالتعليماتْ
التربويْبنيةْاحدْالطالبْعلىْاإلقدامْعلىْ
الثابتةْلسنةْْ2111תשס)
عملْاجرامي.
ْ
 -2عندْالمعرفةْبحدوثْمخالفةْعاديةْاوْذاتْ
ْ
صبغةْجنسيةْضدْقاصرْ(קטין)ْاوْعاجزْ
منْقبلْاحدْالمسؤولينْعنهْْ
 عندْعلمْاحدْاعضاءْالطاقمْالتربويْعنْحيازةْالسالحْمنْقبلْطالبْمعينْخارجْالحرمْ
المدرسيْعليهْابالغْْللمديرْْوهوْبدورهْيبلغْ
الشرطةْالتابعةْللبلدة.
 اجراءْمحادثةْتربويةْمعْالطالبْذويْالصلةْبالحدثْ.والبحثْعنْبدائلْللعالجْبمشاركةْ
األهلْواقتراحْخطةْتربويةْاوْعالجية.
 المبادرةْلتداخلْشاملْداخلْالمؤسسةْالتربويةْإلرشادْْالطالبْواعالمْجمهورْالمدرسةْ،ادارةْ
الموضوعْبشفافيةْمعْالمحافظةْعلىْ
الخصوصيةْ،تجنيدْكوادرْجماهيريةْالستخالصْ
العبرْمنْالحدثْومنعْتكرارْمثلْهذهْاألحداث.
 تزامنًاْمعْالخطّةْالعالجيّةْيح ّقْللمديرْاتّخاذْ
إجراءاتْتأديبيّةْمنْضمنهاْإبعادْالطالبْعنْ
المدرسةْلع ّدةْأيّامْوذلكْحسبماْيراهْالمديرْمالئ ًماْ
وبالتّنسيقْمعْكافّةْاألطرافْالمعنيّةْبالحدث.
 -فيْحالةْاتّخاذْإجراءاتْتأديبيّةْيجبْأنْيأخذْ

المنفذ/المتابعةْ

المديرْ
المربيْ
الطاقمْالتربويْ
المستشار

-

المديرْبعينْاالعتبارْالنقاطْالتّالية:
ْأ .خطورةْالحدث
ب .حمايةْالطالبْالمتضرّ رْ(ْمثلْالفصلْبينْ
ْ
األطرافْالمتنازعةْداخلْالمدرسةْ،أوْإبعادْ
الطالبْالمتسبّبْبالضّ ررْعنْالمدرسة).
ت .فيْحالةْكانْالضرّرْعبرْالوسائلْ
ْ
االلكترونيّةْ،إقصاءْ،نشرْإشاعاتْوغيرهاْ
منْمخالفاتْعلىْهذاْالنّحوْ،يجبْالتعاملْ
بحسبْالتّوصياتْالمذكورةْفيْالبندْْ3.3
قسمْو.
فيْحاالتْشديدةْالخطورةْالتيْفيهاْيؤخذْبعينْ
االعتبارْإمكانيّةْْفصلْدائمْ،يجبْالتعاملْبحسبْ
التوصياتْالموجودةْبالمنشورْالخاصّ ْالمحتلنْ
فيْهذاْالموضوعْ.

 3.3اليات التصرف مع السلوكيات العنيفة في المواصالت
 3.3قسم أ :قواعد التصرف اثناء التواجد في المواصالت أو انتظارها من والى المدرسة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

السلوك المرجو
وجوب ْالوصول ْباكرا ْوعدم ْالتأخر ْلمحطةْ
المواصالتْ.
وجوب ْالوقوف ْعلى ْبعد ْمسافة ْآمنه ْمن ْحافةْالرصيفْ.
وجوب ْاالنتظار ْحتى ْتتوقف ْالمركبة ْتماما ْومن ْثمْالصعودْالىْالمركبةْمنْالبابْاالماميْفقطْ.
وجوب ْالصعود ْالى ْالمركبة ْبشكل ْمنظم ْبما ْيقتضيهْدستورْالمدرسةْ.
وجوبْالجلوسْاثناءْالسفرْووضعْحزامْاالمانْ.وجوبْالتقيدْبتعليماتْالسائقْ.صرف ْطالب ْالمدرسة ْبالوقت ْالمناسب ْللوصول ْالىْالمركباتْدونْاعاقتهمْوتأخيرهمْ.
وجوبْفكْحزامْاالمانْعندْتوقفْالمركبةْتماماْ.وجوب ْانزال ْالطالب ْفي ْالمحطة ْالمتفق ْعليها ْمعْاالهلْ.
ْ

رد الفعل عند المخالفة
-

يجبْاستيضاحْالحدثْإذاْتمتْمخالفةْهذهْ
القواعدْاوْقسمْمنهاْخاللْزمنْاالنتظارْاوْالسفرْ
فيْوسيلةْالنقل.
محادثةْالطالبْالمتورطينْبالحدثْوتوعيتهمْ
لقواعدْالتصرفْواالمانْفيْالمركبات.
تبليغْاهاليْالطالبْالمتورطين.
تبليغْالتفتيشْخطيا.
يقومْمديرْالمدرسةْبتقديمْتوصيةْلمديرْقسمْ
المعارفْفيْالمجلسْباتخاذْاالجراءاتْالمناسبة
مديرْقسمْالمعارفْفيْالمجلسْيستطيعْمنعْ
الطالبْالمتورطونْبشكلْمؤقتْمنْاستعمالْ
المواصالتْالمذكورة.
يتمْتبليغْمديرْالمدرسةْواالهلْبذلكْ.

المنفذ/المتابعةْ

المديرة
مفتشْالمدرسة

 3.3قسم ب :سلوكيات عنيفة للطالب داخل المركبات اثناء توصيلهم من والى المدرسة وتستوجب تدخل تربوي دون تقديم شكوى
للشرطة أو لمكتب الشؤون

-1
-2
-3

رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
 استيضاحْالتفاصيل. تبليغْالمسؤولْعنْالسفريات. تبليغْاهاليْالطالبْالمتورطون.يمنع ْمنعا ْباتا ْاستعمال ْالعنف ْالكالمي ْمثلْ :التهديد - ْ،دعوةْاالهلْلمحادثةْتربوية.
السخريةْ،االستهتارْ.
 محادثةْالطالبْالمتورطينْعنْمخاطرْالعنفْداخلْالمواصالتْاوْاثناءْانتظارها.
يمنعْمنعا ْباتاْاستعمالْالعنفْالجسديْمثلْ:الركلْ،الدفعْ،القرصْ،الصفعْوالضربْ.
 ْتدوينْالمخالفةْفيْالشهادةْتحتْبندْيمنعْمنعاْباتاْالتدخينْوشربْالكحولْ."السلوكيات"ْ.
 بناءْخطةْتربويةْشخصيهْلمعالجةْالطالبْالمتورطين.
 -فصلْالطالبْمنْالمدرسةْلمدةْْ8-5أيام.

المنفذ/المتابعةْ

لطاقم
المدير
المفتش

 3.3قسم جـ :سلوكيات عنيفة وشاذة اثناء السفر اوانتظار المواصالت
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
 تبليغْاهاليْالطالبْالمتورطين عقدْاجتماعْفوريْومشتركْفيْالمدرسة. -2سلوكيات عنيفة تستوجب التبليغ عنها للشرطة او
 مرافقةْودعمْالطالبْ"المصاب"ْللتعاملْوتخطيْمكتب الشؤون
الحدث.
 يمنعْمنعاْباتاْاستعمالْالعنفْالجسديْالذيْيستوجبْمعالجةْطبيةْْ.
 يبادرْالمديرْلتمريرْفعالياتْتربوية-عالجيةْللطالبْالمتورطين"ْ:جناة"ْوْ"مصابين"ْ
 يمنعْمنعاْباتاْحملْسالحْاوْاستعمالهْللقيامْبأعمالْباإلضافةْلطاقمْالمدرسة.
عنيفةْ.
 بإمكانْالمديرْفصلْالطالبْمنْْ8-5أيامْ. يمنعْمنعاْباتاْاستعمالْموادْوادواتْخطره.ْ
 باإلضافةْْللفصلْ،يتمْتحضيرْبرنامجْشخصيْللطالبْداخلْالمدرسة.
 -1سلوكيات عنيفة وبحسب قرار مدير المدرسة يتم
 يدعوْمديرْالمدرسةْلعقدْاجتماعْتربويْبموعدْدراسة امكانية التبليغ عنها للشرطة او مكتب الشؤون
اقصاهْْ3ايامْبعدْالحدثْلمناقشةْالياتْواساليبْ
 المشاركةْ،التواجدْوتشجيعْالقيامْبأعمالْعنيفةْ.التعاملْفيْمثلْهذهْالحاالت.
 تدميرْممتلكاتْخاصهْللطالبْأوْتدميرْالمركبة.ْ
 فصلْالطالبْبماْيستوجبْالقانونْوحسبْقرارْالمجلسْالتربوي.
 -3أذى جنسي
 حسبْالتعليماتْالواردةْبالبندْْ2.1-2بالمنشورْحسبْالتعليماتْالواردةْبالبندْْ2.1-2بالمنشورْ
חוזר הוראות הקבע תשס( 2/א) " ,התמודדות
חוזר הוראות הקבע תשס( 2/א) " ,התמודדות
מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים
מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים
בתלמידים"ْ.
בתלמידים"ْ.
 حسبْالتعليماتْالواردةْبالبندْبالمنشورالخاصחוזר מיוחד ו' ,התשנ"ח" ,נוהל הטיפול
 -2استعمال المخدرات
בתלמיד המעורב בשימוש בסמים"ْ

المنفذ/المتابعةْ

الطاقم
المدير
المستشارة
المفتش
الشرطة

 : 3.7معالجة حوادث عنف تجاه الحيوانات
معالجة حوادث عنف تجاه الحيوانات تستوجب تدخال تربويا ّ داخل المدرسة وإبالغ التفتيش ،يتم تقديم شكوى للشرطة أو مكتب
الشؤون بتقييم وقرار من مدير المدرسة
التعليمي"
سسة
( للتوسع في الموضوع  ،مراجعة البند  22-9.2بمنشور التعليمات الثابتة עד ( 3 /ב) " الحيوانات في الم ّؤ ّ
ّ
السلوك المرجو

صرف العنيف تجاهها
عدم
المس بالحيوانات أو الت ّ
ّ
ْ

رد الفعل عند المخالفة
 فحصْحيثيّاتْالحدث إجراءْمحادثاتْمعْالطالبْذويْالصّلة. إعالمْاألهل. إجراءْمحادثاتْصفيّةْومناقشةْالحدثْوظروفهْونتائجهْوأبعاده.
 إعالمْالجهاتْالمخت ّصةْْداخلْالمدرسةْوبناءْ
خطّةْتداخلْعالجيّةْ،يمكنْاستشارةْمرشدْلوائيْ
أوْقطريْفيْهذاْالمجال.
 القيامْبفعاليّاتْتربويّةْْمثلْمحاضراتْ،تح ّملْمسؤوليّةْبالمجالْالمناسبْ،تطوّ ع...
 فيْحاالتْشديدةْالخطورةْيتوجّ بْر ّدْفعلْتأديب ّيْمنْضمنهْاإلبعادْعنْالمدرسةْم ّدةْيومْأوْيومينْ،
تبليغْقسمْالرّ فاهْاالجتماعيْأوْالشرطة.

المنفذ/المتابعةْ

المديرْ
الطاقمْالتربويْْ
المستشارةْ
أخصّ ائيّون

 :3.8المشاركة بين األهل والمؤسسة التربويّة ،ومعالجة سلوكيات عنيفة تو ّرط بها األهل
 3.8قسم أ -المشاركة بين األهل والمؤسسة التربويّة
السلوك المرجو

أمثلة على مشاركة األهل:
 .1مشاركةْاألهلْببلورةْسياسةْوخططْعملْمنْشأنهاْ
تخفيفْشدةْالعنفْوتحسينْالمناخْالتربويْللحصولْ
علىْجوْآمن.
 .2مشاركةْاألهلْبنصّ ْدستورْالمدرسة.
 .3خلقْمشاركةْتربويةْمعْاألهلْلمعالجةْسلوكياتْعنيفةْ.
(عليناْالتنويهْ:إذاْكانْالحديثْعنْأهلْمطلّقينْيجبْ
التّعاملْحسبْالبندْْ2.3-7حسبْالدستورْ.

رد الفعل عند المخالفة
النشاطات التي من شأنها تعزيز المشاركة
 مشاركةْأولياءْأمورْالطّالبْ،المعلمينْوالطالبْفيْعملْمشتركْيهدفْإلىْتخفيفْنسبةْالعنفْ
بالمدرسةْوخلقْمناخْتربويّْآمن.
 تحديدْمسؤولياتْكلْطرفْمنْاألطرافْالمذكورةْأعاله.
ّ
 مبادرةْمشتركةْمنْقبلْالمعلمينْ،األهلْوالطالبْلنصّ ْدستورْالمدرسة.
 يجبْنشرْالدستورْفيْبدايةْالسنةْال ّدراسيّة. فيْنهايةْالسنةْالدراسيةْيجبْحتلنةْالدستورْحسبْمتطلباتْوحاجياتْالمدرسةْ.
 كلْالتجديداتْواإلضافاتْعلىْال ّدستورْيجبْأنْتظهرْفيْدستورْالسّنةْالقادمة.
التّواصل مع أولياء األمور في أعقاب سلوكيّات ّ
شاذة:
ّ
 إبالغْاألهلْبماْيتعلّقْبالسّلوكيّاتْال ّشا ّذةْيولدْشفافيّةْويساعدْعلىْإشراكْاألهلْبالمشكلةْ.
(معْذلكْعليناْالتنويهْأنهْيحقْللمديرْأنْيالئمْ
حلّهْللمشكلةْحسبْاعتبارهْالخاص).
ْ
إشراك أولياء أمور الطالب بمشاكل سلوكيّة عنيفة:
 ْالتواصلْمعْول ّيْأمرْالطالبْبماْيتعلّقْبسلوكيّاتهْ(والمحافظةْعلىْمردودْمعتدلْيشملْ
التطرّقْإلىْجوانبْإيجابيّةْداعمة).
 فيْحالْعدمْانصياعْالطالبْأوْتورّطْالطالبْبسلوكْعنيفْ،يجبْإجراءْمحادثةْبمشاركةْ
بالغينْذويْأهميّةْبالنّسبةْللطالبْ:والداْ
الطالبْ،معلّمينْ،مرشدينْأوْمدرّبينْ،لبلورةْْ
طرقْعالجيةْمشتركةْمنْخاللْتوزيعْمهامْ
لتحقيقْالهدفْالمرجوّ ْووضعْحدودْ.وتعزيزْ
العالقةْبينْاألطرافْالمختلفةْلمصلحةْالطالب.
 عندماْيتض ّررْالطالبْنتيجةْسلوكْعنيفْمنْقبلْأحدْالطالبْ،يجبْإبالغْاألهلْ،ومنْالمحبّذْ
إجراءْمقابلةْمباشرةْقدرْاإلمكانْتخضعْإلمكانيةْ
تواجدْأعضاءْالهيئةْالتربويّةْْ.
خاللْالمقابلةْتتوجّبْالمداولةْببلورةْطرقْ
عالجيّةْتربويةْتهدفْإلىْدعمْالطالبْالمتضرّ رْ.
(خاللْمعالجةْالحدثْتُعطىْالفرصةْالستيضاحْ
حاجياتْومتطلباتْالطالبْالمتضرِّ ر).

المنفذ/المتابعةْ

المدير
طاقم الهيئة
التدريسية
المستشار

صرح المدرس ّي
تورط األهل في سلوكيات عنيفة في ال ّ
 – 3.8قسم ب  :معالجة ّ
رد الفعل عند المخالفة
السلوك المرجو
ي.
 إيقاف األذى وبشكل فور ّ على المدرسة إبالغ الشرطة أو الجهاتصة حسب القانون.
المخت ّ
 على المدير إبالغ مفتش المدرسة خطّيا،ومستشار المدرسة عليه إبالغ المفتّش
االستشاري.
 يجب إبالغ أهل الطالب ال ُمصاب بأذى(المتض ّرر).
عدم تّعرض األهل أو أحد أقربائهم تجاه أحد الطالب  -عقد اجتماع طارئ لمعالجة الحدث.
وانتهاج سلوكيّات عنيفة كالميا أو جسديا أو كليهماْ.
 توثيق الحدث.المتضرر من جهة،
 مرافقة ومساندة الطالبّ
المتورطين بالحدث من جهة
والطالب وأهله
ّ
أخرى( .يجب التنويه إلى تواجد المستشار
التربوي).
 يحق ألهل الطالب ال ُمتض ّرر تقديم شكوىللشّرطة.
 في الحاالت القصوى يتم ّتدخل عام في المدرسة،
مثل محادثات صفّية

المنفذ/المتابعةْ

المدير
طاقم الهيئة
التدريسية
المستشار
المفتش
ضابط األمن
في الوزارة
أو الشرطة

