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تسعى مدرسة البشائر لتقدمي تعليم عايل اجلودة ورعاية متميزة مبا يتماشى مع أهداف جملس أبو ظيب للتعليم واملعايري العاملية من خالل
كوادر مؤهلة وبيئة غنية ابملصادر واملمارسات اليت حتفز الطلبة للوصول إىل أعلى املستوايت مبا يتناسب مع متطلبات التفوق يف القرن
احلادي والعشرين مع التأكيد على اهلوية الوطنية وترسيخ االنتماء واملشاركة الفعالة يف حتقيق الرؤى التقدمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
فمدرستنا جمتمع متميز ولكل من ينتمي إليها حقوق وواجبات وهي قائمة على عالقات تعاونية ودية بني اجلميع -الطالب وويل األمر
والكادر اإلداري والتعليمي – حيث نعمل معاً وفق أسس واضحة لنحقق الغاية املنشودة وهي بناء شخصية الفرد الناضج والناجح ليكون
عضواً نشيطاً وإجيابياً يف املدرسة واجملتمع .ومن هنا وضعنا دليل األهل ليكون وثيقة مرجعية يسرتشد هبا ويل األمر ليتعرف على النظم
املدرسية واحلقوق والواجبات.

رؤيتنا

أن تكون مدرسـة البشــائر اخلــاصة إحدى املؤسســات التعليمية الرائــدة واملواكبـة ملعــايري اجلودة العاملية يف الرتبية والتعليم مع تقدمي رعاية
متميزة واهتمام بتعزيز قيم الدولة.

القيم األساسية
العمل
الجماعي

العمل اجلماعي:
النزاهة واألمانة:
الشفافية:
االحرتام:
املتابعة:
احلرص والتعاطف:

النزاهة
واألمانة

االحترام

الشفافية

المتابعة

نؤمن أبن العمل اجلماعي هو سر اإلجناز املتكامل.
االلتزام ابلسلوكيات الصائبة حتت أي ظرف من الظروف.
التعامل مع اآلخرين أبسلوب يتسم ابلوضوح والصدق واألمانة.
االحرتام صفة تعكس رقي أخالقنا وحتمل مسؤولية تصرفاتنا.
احلرص على متابعة كل طالب من النواحي األكادميية والنفسية والصحية.
االهتمام ابآلخرين والشعور ابملسؤولية جتاهه.
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الحرص
والتعاطف

تعليمات عامة:
الدوام

إن املواظبة على احلضور اليومي إىل املدرسة هو ركن أساسي يف عملية التطوير األكادميي والنفسي لدى الطالب ،لذا يتوجب على األهايل

الكرام متابعة التزام أوالدهم ابلدوام الرمسي و إعالمنا دائماً عن تغيّب الطفل أو أتخريه أايًكان السبب.
▪ ساعات الدوام اليومي:
 من يوم األحد إىل يوم اخلميس من الساعة  7:30صباحاً إىل  2:20ظهراً. يوما اجلمعة والسبت مها عطلة هناية االسبوع.▪ العطل الرمسية:
 تتبع املدرسة العطل الرمسية اليت حتددها وزارة الرتبية والتعليم يف األعياد واملناسبات وغريها ،وسيتم اإلبالغ عنها يف وقتمسبق عن طريق رسالة نصية.
 يقام يف املدرسة عدد من االحتفاالت واملناسبات يف فرتات األعياد ،ابإلضافة إىل األايم اخلاصة كآخر يوم من كل فصلدراسي.
▪ احلضور واالنصراف:
-

على مجيع الطلبة التواجد يف املدرسة الساعة  7:30صباحاً.
على طالب احلافلة التوجه للساحة والوقوف يف الطابور اخلاص بركاب احلافلة عند االنصراف.
على الطالب الذين يغادرون املدرسة مبرافقة ذويهم التوجه إىل غرفة املناوبة واجللوس فيها هبدوء حلني وصول أهلهم ومناداة
أمسائهم ابإلذاعة املدرسية.
ال يُسمح لألهل التجول داخل مبىن املدرسة أثناء الدوام إال مبوعد مسبق أو مع وجود مرافق من املدرسة.

 ادارة املدرسة غري مسؤولة عن الطالب قبل الساعة  7:15و بعد الساعة  ، 2:30لذلك يرجى االلتزام أبوقاتالدوام

▪ الغياب:
 يتم إرسال رسالة على التطبيق اخلاص ابملدرسة (  )MograSISلويل األمر ،إلعالمه ابلغياب وضرورة االتصال ابملدرسةلتربيره.
 يرجى إحضار تقرير طيب للمدرسة يف حال الغياب بسبب املرض. يرجى مراجعة جدول تعديل السلوك السليب املرفق لتوضيح اإلجراءات اليت تقوم هبا املدرسة يف حال الغياب املتكرر غرياملربر.
▪ التأخري:
 عند أتخر الطالب صباحاً يف اجمليء إىل املدرسة يتوجب عليه الذهاب مباشرة إىل االستعالمات مع حضور ويل األمروأخذ إذن دخول من االستعالمات وتسليمه إىل مشرفة الطابق.
 يرجى مراجعة جدول تعديل السلوك السليب املرفق لتوضيح اإلجراءات اليت تقوم هبا املدرسة يف حال حدوث أتخري متكرر.▪ االنصراف املبكر واإلجراءات الالزمة:
 يسمح للطالب ابالنصراف قبل انتهاء الدوام يف حاالت املرض أو املواعيد الطبية أو السفر مبرافقة ويل أمر الطالب.2

 املدرسة غري مسؤولة عن الدروس واألعمال اليت قد تفوت الطالب بسبب االنصراف املبكر. يرجى من ويل األمر الدخول إىل قسم االستعالمات كي يسجل وقت اخلروج والسبب.▪ سياسة تسليم الطالب لغري ويل األمر:
 عند حضور شخص غري مسجل عندان الستالم الطالب تقوم مشرفة االستعالمات ابالتصال بويل األمر للتأكد من علمهبذلك.
 يف حاالت سفر األهل وغياهبم عن البلد جيب إبالغ املدرسة بذلك يف وقت مسبق لتكون على علم ابألمر.املظهر اخلارجي للطالب
إ ّن التقيد ابلزي املدرسي املوحد يعزز عند الطالب روح االنتماء لبيئة وأهداف املدرسة ،كما أنه يساعد على تنمية اإلحساس ابلتساوي

ويكسب الطالب مظهراً خارجياً الئقاً .لذا نرجو من األهايل الكرام متابعة أبنائهم ابألمور التالية:
▪ االلتزام ابللباس املدرسي الكامل املتضمن شعار املدرسة يف كافة األوقات ،ويتألف من:
✓
✓
✓
✓
▪
▪
▪
▪
▪
▪

القميص املخطط اخلاص ابملدرسة.
(البنطال) للطالب و(التنورة) للطالبات.
جوارب بيضاء أو كحلي سادة بدون زخارف (ساق طويلة).
حذاء مغلق أسود أو كحلي اللون.

✓ اجلاكيت الكحلي اخلاص ابملدرسة.
وقصه بشكل دوري لألوالد.
االهتمام مبظهر الشعر ونظافته وربطه بربطات بيضاء أو سوداء للبناتّ ،
االهتمام ابلنظافة الشخصية ونظافة األظافر وتقليمها وعدم استخدام طالء األظافر.
عدم التحلي ابجملوهرات واإلكسسوارات أو وضع مساحيق التجميل أو صبغ الشعر.
ارتداء احلجاب األبيض أو األسود للمتحجبة.
التقيد بكل ما سبق أثناء الرحالت املدرسية و األنشطة اخلارجية.
يف األايم اليت تشتمل براجمها على دروس الرايضة يتوجب على الطالب ارتداء لباس الرايضة اخلاص ابملدرسة وهو:

✓ القميص املخصص اخلاص ابملدرسة.
✓ البنطال الرايضي الواسع.
✓ حذاء الرايضة مع اجلوارب البيضاء.
✓ يتوجب على طالبات الصفوف من السابع إىل الثاين عشر ارتداء تنورة املدرسة فوق مالبس الرايضة.
▪ ابلنسبة ألطفال الروضة وصف األول يرجى إحضار مالبس إضافية كاملة ووضعها يف كيس وكتابة اسم الطالب عليه يف بداية العام.
(تؤمن املدرسة حقائب خاصة للروضات).
▪ إرسال حقيبة مدرسية بدون عجالت لألمن والسالمة ّ
املمتلكات اخلاصة
▪ كتابة اسم الطالب على كل ما يتعلق ابلطالب من مالبس وقرطاسية و أي شيء حيضره الطالب معه وما سوى ذلك.
▪ مينع إحضار أجهزة اهلاتف النقال أو غريها من األجهزة االلكرتونية إىل املدرسة وإال سنضطر إىل حجزها وال يتم إعطاءها إال لويل
األمر.
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حادة أو ألعاب حرصاً منّا على سالمة أطفالنا وعدم ضياعها.
▪ مينع إحضار أشياء ّ
املوقع االلكرتوين أو التطبيق على اهلاتف احملمول : MograSIS
موقعا الكرتونيًا) (www.bashair-sch.aeويشمل:
▪ أعدت املدرسة ً
 جدول الواجبات مع املرفقات الدراسية. بياانت االتصال اخلاصة ابملدرسة واخلدمات اليت تقدمها والرسوم املدرسية. إرشادات تربوية تساعد أولياء األمور على حتقيق النمو السليم لدى أبنائهم. سياسات املدرسة ورسالتها. التعميمات اخلاصة ابملدرسة. -رسائل الغياب والتأخري.

التواصل مع املدرسة
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

التواصل الفعال

يف حال وجود تساؤل أو استفسار عن طفلكم ميكنكم التواصل مع املدرسة من خالل:
 الربيد االلكرتوين info@bashair-sch.ae اهلاتف025531666 : إرسال رسالة خطية. كتابة رسالة للمعلمة أو املشرفة على التطبيق اخلاص ابملدرسة .MograSISسيتم التواصل الفوري من قبل مشرفة القسم أو األخصائية االجتماعية يف حال وجود أي موضوع متعلق بطفلكم أو أي مشكلة
تستدعي إعالمكم.
لالجتماع مع مسؤول القسم أو املعلمة أو األخصائية االجتماعية يرجى االتصال ابملدرسة لتحديد موعد مسبق وعدم االتصال
هبواتف املعلمات اخلاصة.
إدارة املدرسة غري مسؤولة عن أي تواصل شخصي بني العاملني يف املدرسة وأولياء األمور و الطالب  ،ابستخدام أي وسيلة من
وسائل التواصل االجتماعي.
للتواصل مع ابنك أثناء تواجده يف املدرسة اتصل ابملدرسة واترك رسالة لدى مشرفة االستقبال.
جتنب الزايرات للصفوف خالل ساعات الدوام والتوجه إىل االستعالمات يف بداية كل زايرة.
الرجاء االلتزام بعدم إرسال اهلدااي للمعلمة أو املشرفة مع الطالب.

الرسائل والتقارير
▪ خالل العام تقوم املدرسة إبرسال رسائل نصية على اهلاتف اجلوال موجهة لألهل ،أو على التطبيق اخلاص ابملدرسة MograSIS
تتعلق ابألمور األكادميية والصحية واألنشطة واجتماعات أولياء األمور وغريها ،وهي يف غاية األمهية لتحقيق التواصل الفعال بني
املدرسة واألهل.
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▪ توزع التقوميات على الطالب مرتني يف كل فصل دراسي ،وعلى األهل االطالع عليها وتوقيعها مث إعادهتا إىل املدرسة.
اجتماعات أولياء األمور
اجتماعا ألولياء األمور يف كل فصل دراسي.
▪ تنظم املدرسة
ً
▪ يرجى من األهل حضور هذه االجتماعات بشكل دائم ملتابعة طفلهم ابلشكل األمثل.
▪ تنظم املدرسة عدداً من املناسبات والفعاليات املدرسية اهلامة خالل العام الدراسي واليت ميكن ألولياء األمور املشاركة فيها.

▪ لتفعيل دور أولياء األمور يف املدرسة ،مت تفعيل جلنة أصدقاء البشائر املؤلفة من بعض أولياء األمور الراغبني ابملشاركة الفعالة يف
ختطيط وتنفيذ أنشطة املدرسة ،وترحب املدرسة يف بداية كل عام دراسي أبولياء األمور وتشجعهم على املشاركة يف هذه اللجنة.

الصحة والسالمة والبيئة
األمن والسالمة
 املدرسة جمهزة أبنظمة األمن والسالمة املتكاملة والفعالة ،كما تتواجد كامريات يف مجيع مرافق املدرسة. املدرسة جمهزة أبنظمة احلماية املتكاملة الثابتة منها واحملمولة للوقاية من احلريق والكشف عنه. -يتم تدريب الطالب على كيفية التصرف أثناء احلريق واإلخالء يف احلاالت الطارئة.

الصحة
▪ املطعم والطعام
 مدرستنا حريصة على توعية طالهبا بتناول الغذاء الصحي ونظام األكل الصحيح ،لذا فإن مجيع الوجبات واملأكوالتاخلفيفة املقدمة يف املدرسة صحية وذات قيمة غذائية ،وتتوافق مع شروط ومتطلبات جهاز أبو ظيب للرقابة الغذائية.

-

إحضار وجبة طعام متوازنة ومناسبة للطفل (قطعة فاكهة ،شطرية  ،عصري أو حليب)ويرجى عدم إرسال املشروابت الغازية
واحللوى ورقائق البطاطا.
يرجى عدم إحضار املأكوالت ذات الرائحة القوية.
متنع العلكة بكل أنواعها واملصاص امللون واحللوايت.
إرسال عبوة ماء أو كأس مع الطالب يومياً مع كتابة االسم عليها.

▪ العيادة
 لدى مدرسة البشائر عيادة وممرضة خمتصة ومرخصة من وزارة الصحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ملتابعة صحةاألطفال.
 العيادة حريصة على توفري اخلدمات الطبية العادية والطارئة وهي جمهزة مبا يتوافق مع متطلبات ومعايري هيئة الصحة. تقوم العيادة حبمالت توعية للصحة والنظافة الشخصية. يرجى احلرص على إبالغ العيادة ابلتاريخ الطيب للطالب واألدوية اليت يتناوهلا.5

 للتواصل مع العيادة ميكن االتصال ابملدرسة لتحويل املكاملة إىل العيادة أو إرسال رسالة الكرتونية إىل املوقع:clinic@bashair-sch.ae
املمتلكات املدرسية
نتوقع من طالبنا األعزاء:
▪
▪
▪
▪
▪

احلفاظ على نظافة املدرسة وااللتزام ابلتعليمات يف كافة مرافق املدرسة.
احلفاظ على جتهيزات املدرسة واألدوات املتوفرة فيها.
عدم الكتابة أو الرسم أو لصق عبارات أو صور على املقاعد أو اجلدران.
احلفاظ على النظام واهلدوء.
يرجى مراجعة اإلجراءات لتعديل السلوك السليب عند اإلمهال أو إحلاق أي ضرر ابملمتلكات املدرسية
(معدات – أدوات – أاثث)

احلافلة املدرسية

املواصالت

مبا يتعلق ابحلافلة املدرسية:
تعليمات عامة
-

اتباع تعليمات املشرفة فهي موجودة للحرص على راحتكم ومسؤولة عن سالمة وصول الطلبة وصعودهم إىل احلافلة ونزوهلم منها.
االلتزام ابلتوقيت الصباحي احملدد والتواجد قبله بدقائق قليلة.
حرصاً على االلتزام ابلتوقيت نعتذر عن انتظار احلافلة يف الشارع أو املواقف العامة ليلتحق الطالب املتأخر هبا.
على الطالب اجللوس يف املكان الذي حتدده املشرفة والذي يتناسب مع وقت نزوله من احلافلة.
احملافظة على نظافة احلافلة مسؤولية اجلميع.

يسمح بتناول الطعام أثناء اجلولة (مينع تناول العلك ،الشيبس ،املصاص ،العصائر).
يرجى االنتباه لألطعمة املرسلة مع الطالب فاملدرسة غري مسؤولة يف حال حدوث أي حساسية معينة للطالب من هذه األطعمة املرسلة
جتنب الصوت العايل والضوضاء لتأمني اجلو اهلادئ واملريح لقيادة احلافلة.
احلافلة جمهزة بشاشة يعرض عليها الربامج الرتفيهية والرتبوية وإبمكان أولياء األمور املشاركة وإمداد املدرسة ابلربامج املرغوبة لدى أبنائهم
بعد املوافقة من قبل اإلدارة.
مينع االتصال هباتف السائق أو املشرفة حىت ال ينشغال عن عملهما خالل اجلولة.
إعالم إدارة املدرسة حصرا يف حال تغري مكان السكن واإلقامة.
تواجد الشخص احملدد من األهل عند نقطة الوصول الستقبال الطالب يف املواعيد احملددة.
التزام األهل بدفع تكاليف إصالح أي أضرار يتسبب فيها أبناؤهم للحافلة.
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 -إعالم إدارة املدرسة عن أي خمالفة ختص (نظافة احلافلة  -السائق  -املشرفة-الطالب) الختاذ اإلجراء املناسب.

قوانني األمن والسالمة
-

توعية األبناء أبمهية توخي السالمة أثناء الرحلة وخاصة عند انتظار احلافلة والصعود والنزول منها.
جتنب اجلري أو التدافع عند التوجه إىل احلافلة وجتنب الوقوف يف الباص أثناء سري اجلولة.
ربط حزام األمان واحلفاظ على وضعية اجللوس الصحية.
عدم إخراج أو استخدام ما يتوقع منه أذى للطالب نفسه أو لآلخرين (قلم – مسطرة – مقص).
النزول هبدوء وانتظام من احلافلة على شكل طابور.
يرجى عدم تنازل األطفال للحليب قبل جولة الصباح.
اإلجراءات

 -يف حال عدم التزام الطالب بقوانني احلافلة حتسب املخالفة من جدول تعديل السلوك السليب.

 يف حال تكرار املخالفات أو وقوع أذى أو خطر لآلخرين ،ميكن فصل الطالب من احلافلة فصل هنائي. -ال حيق للطالب استخدام وسائل النقل املعتمدة من قبل املدرسة ما مل يكن مسجالً يف خدمة النقل.

 يف حال تغيري العنوان أو الشخص الذي سيستلم الطفل أو عند رغبتكم ابصطحاب الطالب من املدرسة ،يرجى االتصال إبدارة املدرسةحصراً وليس مبشرفة الباص.
 يف حال عدم تواجد الشخص املخول ابستالم الطالب سوف يتم إعادة الطالب إىل املدرسة ليستلم األهل ابنهم منها كحد أقصىللساعة الرابعة عصرا.
توصيل األهل
يرجى من األهايل الكرام والسائقني أصحاب السيارات اخلاصة احلذر الشديد يف املنطقة احمليطة ابملدرسة وعدم القيادة بسرعة نظراً لتواجد
األطفال حول املنطقة .وعلى الطالب الذين يرافقهم أهلهم من وإىل املدرسة التوجه لغرفة املناوبة واجللوس فيها هبدوء حلني وصول األهل
ومناداة أمسائهم ابإلذاعة املدرسية.
الرحالت واألنشطة املدرسية
• تقوم املدرسة برحالت دورية هتدف إىل تزويد الطالب خبربات خمتلفة ويتم إبالغ األهل عن الرحلة ووجهتها ألخذ املوافقة يف حينها.
وتعتذر إدارة املدرسة عن اصطحاب الطالب دون املوافقة اخلطية من قبل ويل األمر.
• تنظم املدرسة عدداً من النشاطات اخلارجية املتنوعة اليت ميكن للطالب االشرتاك فيها .هذه األنشطة تشمل الفعاليات و
املسابقات الرايضية والفنية والثقافية والتقنية وغريها
7

حصص األنشطة املدرسية:
• يتوافر يف املدرسة حصة أسبوعية فيها حرية اختيار نشاط فصلي يلتحق به أثناء الدوام الدراسي ويهدف إىل إضافة املتعة واملرح إىل
التعلم واكتشاف وتنمية املواهب.

احلقوق والواجبات
مسؤولية املدرسة
بناءً على الالئحة التنظيمية للمدارس اخلاصة فإن املدرسة تتعهد مبا يلي:
-

تلتزم بتقدمي مستوى متميز من التعليم والتعلم.
ؤمن بيئة آمنة حلماية الطالب واحلفاظ عليه.
تّ
تؤمن بيئة أخالقية وفق القيم واألخالق والعادات والثقافة السائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتساعد على تكوين شخصية
ّ
قوية متوازنة انجحة.
تق ّدر السلوك اإلجيايب وتسعى جاهدة لتغيري السلوك السليب إىل إجيايب.
توفّر سجالت وتقارير مدرسية شاملة للطالب.
تتواصل بشكل فعال مع أولياء األمور.
تعزز االنتماء الوطين.
تقدم اخلدمة االجتماعية والنفسية.

مسؤولية ويل األمر
إن مسؤولية ويل األمر أساس يف عملية تعليم الطالب ومساعدته على االلتزام ابلقوانني املدرسية وحتقيق سلوك إجيايب ،وحتمل األسرة
مسؤولية أبنائها يف التعلم والتحلي ابألخالق احلميدة مبا يعود على الطالب ابلنفع وحيفظ أمنه ،وبناءً عليه فإن ويل األمر معين بشكل
مباشر ابلبنود التالية:

-

االلتزام ابلدوام اليومي وعدم التأخر صباحاً.
االلتزام ابملواصالت وأوقاهتا وتعليماهتا.
االلتزام املادي.
تعبئة ومتابعة امللف الصحي.
التواصل الفعال مع املدرسة فيما خيص النواحي األكادميية والسلوكية.
متابعة أطفاهلم أكادمييًا وتربوايً.
االهتمام هبندام ونظافة الطالب.
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مسؤولية الطالب
من الضروري أن يعي الطالب أن كل النظم واللوائح اليت مت وضعها ومتابعتها بشكل جاد هي ملصلحته ومصلحة زمالئه ابملقام األول
ولدعم البيئة الدراسية اإلجيابية .وبناءً على القانون مادة ( )55من سياسة السلوك الطاليب لسنة  2013من الالئحة التنظيمية للمدارس

اخلاصة يف إمارة أبوظيب جيب على كل طالب االلتزام مبا يلي:
-

االلتزام جبميع التعليمات املدرسية والقواعد السلوكية داخل الصف وخارجه.
حتمل املسؤولية واحرتام حقوق وحرية اآلخرين والتعامل مع اجلميع أبمانة وصدق وتعاون.
ُّ
احلفاظ على منشآت ومعدات وممتلكات املدرسة حسب القواعد املنصوص عليها.
اختاذ موقف إجيايب حنو التعلم والتعليم من خالل االلتزام ابلقوانني وإكمال املهام األكادميية.

 -االلتزام بثقافة وتراث اإلمارات العربية املتحدة حبيث يسود املدرسة جو من االحرتام والتقدير.

التقدير اإلجيايب وتعديل السلوك السليب
الئحة إدارة سلوك الطلبة :
تطبق مدرسة البشائر الئحة إدارة سلوك الطلبة و الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم ،و ذلك من الصف الرابع إىل الصف الثاين عشر،
و اليت حتتوي على قوانني مفصلة للتعامل مع سلوك الطلبة ،و تنص على رصد  100درجة لسلوك الطالب تتكون من :
 20 .1درجة للسلوك املتميز ،ويتم منحها عن طريق تقييم الصفات الشخصية للمتعلم ،ضمن احملاور التالية:
أ.التطور الشخصي
ب .تقدير قيم اإلسالم ،و احرتام هوية و تراث دولة االمارات و ثقافات العامل.
ج .املسؤولية االجتماعية ،ومهارات القيادة واالبتكار.
 80 .2درجة للسلوك اإل جيايب _ املتوقع من مجيع الطلبة_ و تتأثر سلبا ابحلسم حسب درجات السلوك و املخالفات املتضمنة ضمن
الفئات األربع التالية:
أ .خمالفات الدرجة األوىل البسيطة ،بوزن  4درجات لكل منها.
ب .خمالفات الدرجة الثانية متوسطة اخلطورة ،بوزن  8درجات لكل منها.
ج .خمالفات الدرجة الثالثة ،بوزن  12درجة لكل منها.
د .خمالفات الدرجة الرابعة شديدة اخلطورة بوزن  20درجة لكل منها.
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ضوابط التحفيز والتقدير اإلجيايب:
يرغب مجيع الطالب يف تقدير سلوكهم املتميز حيث يتجاوبون بصورة أفضل عندما يتلقون التشجيع واملكافأة عليه ،وتتوفر الفرص جلميع
الطالب من أجل احلصول على هذا التقدير لسلوكهم اإلجيايب .ويف مدرستنا أنخذ عند التحفيز جمموعة من العوامل بعني االعتبار أمهها:
-

التّبعية :أبن يكون التّحفيز اتلياً مباشراً لإلجناز أو السلوك االجيايب.
احلجم والنوع :أبن يكون حجم احلافز ونوعه مناسباً حلجم العمل.
إدراك الطالب لسبب التّحفيز.
حتري إقامة العدل بني الطالب.
ّ
الشكر واجلهر ابملدح عند حتقيق اإلجناز واإلسرار ابل ّذم.
استخدام عبارات ّ
عدم املقارنة جتنباً إلاثرة احلقد والكره.
الشخص املثاب.
عدم املغاالة حىت اليتسبّب ذلك يف غرور أو تكاسل ّ

10

يندرج السلوك املتميز للمتعلم حتت ثالثة حماور رئيسة مبعايريها ،حيث يتم قياسها من خالل مجلة من املؤشرات اليت يتم بناء عليها تقييم
الطالب ،و منحه الدرجة املناسبة لكل مؤشر كما يوضح اجلدول التايل:
احملاور

املؤشرات

املعايري
االنضباط املدرسي

سلوكيات العمل التعاوين

-

االلتزام ابلنظم اجملتمعية واللوائح املدرسية داخل الفصل و املدرسة و خالل
األنشطة الداخلية و اخلارجية بشكل دائم

-

احرتام مشاعر زمالئه  ،و تقدمي املساعدة بشكل دائم

يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر الطال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب لتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى التع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاونو الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآزر ،و يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتح حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين،

الدرجة
10
5

5

و يدعوهم للعمل اجلماعي

 -1التطور الشخصي

االلتزام مبعايري
و السالمة

الصحة

االلتزام ابحلضور و املواظبة
على الدروس و االلتزام
ابملواعيد على حنو دائم
يظهر الطالب فهما
و تقديرا قيم االسالم يف دولة
 -2تقدير قيم اإلسالم
االمارات العربية املتحدة
و احرتام هوية وتراث
و ثقافة دولة اإلمارات
و ثقافات العامل
حيرتم الطالب هوية و تراث و
ثقافة دولة االمارات العربية
املتحدة وثقافات العامل
األخرى

-3ا املسؤولية االجتماعية يبادر الطالب ابملشاركة
ومهارات القيادة و االبتكار الفعالة يف األنشطة
االجتماعية اهلادفة

-

يهتم الطالب بنظافته الشخصية (قص األظافر -تسريح الشعر – نظافة
األدوات و احلقيبة و األدراج ) على حنو دائم دون تذكري من أحد
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-

يظهر الطالب وعيا واضحا أبمهية الغذاء السليم يف اختياراته  ،و ميارس
الرايضة بشكل مستمر داخل املدرسة و يسعى إىل قيادة محالت التوعية
الغذائية

5

10
دائما يصل إىل املدرسة و
 حيقق الطالب نسبة حضور ال تقل عن  %98و ًاحلصص الدراسية ابألوقات احملددة
 يتصف الطالب ابلصدق و األمانة و حسن اخللق بشهادة زمالئه و معلمياملدرسة و العاملني فيها

10

 يظهر الطالب مبدأ الوسطية و التسامح يف سلوكه من خالل مواقفو أنشطة تعرب عن قدرته على استيعاب اآلخرين ،و حسن االنصات إليهم،
و تفهم مواقفهم

5

 يبادر ابملشاركة يف نطاق متنوع من األنشطة الثقافية اهلادفة إىل تعزيز قيماالنتماء و اهلوية الوطنية.

5

 -يبادر لتنفيذ أنشطة ال صفية ،و مشاريع لتعرف الثقافات األخرى ،و مقارنتها

5

بثقافة وطنه
 -ميثل املدرسة يف احملافل العامة طوال العام الدراسي

5

-يشارك يف أنشطة جمالس الطلية أو الفرق أو األعمال التطوعية

5

 -يبادر للمشاركة يف أنشطة جمتمعية هادفة خالل االجازات

5
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يتحلى الطالب أبخالقيات
عمل متميزة و يظهر مستوى
عاليا من الوعي البيئي ،و
القدرة على االبتكار و رايدة
املشاريع و إجياد احللول  ،و
اختاذ القرار

 -يتميز ابالستقاللية ،و يستطيع أن يقود مبادرات و مشاريع ذات فائدة

5

اجتماعية مهمة
 يقرتح حلوال ابداعية مبتكرة ألجل الصاحل العام يف جمتمعه املدرسي أو حللاملشكالت اليت تعاين منها املدرسة .

5

 ينفذ أفكارا و أنشطة بشكل فردي أو مجاعي لرتشيد استهالك الطاقة  ،واملوارد الطبيعية داخل بيئته املدرسية و خارج نطاقها  ،و حيافظ على استدامتها

5

لتقدير الطلبة وحتفيزهم ملمارسة السلوك اإلجيايب نتوقع منهم:
▪ مرحلة رايض األطفال واحللقة األوىل:
 ارفع يدك وانتظر حىت تسمح لك معلمتك ابحلديث. تعامل بلطف مع زمالئك. ساعد أصدقاءك وادخل السرور إىل قلبهم. العب مع أصدقائك أبمان. حتدث بلطف واحرتام مع معلمتك وأصدقائك. حافظ على نظافة صفك ومدرستك. أخرب املعلمة يف حال تعرضت لالزعاج من اآلخرين دون اللجوء إىل الضرب أو الشتم.▪ احللقتان الثانية والثالثة:
-

التزم ابآلداب داخل الفصول وانتظر حىت يُسمح لك ابحلديث وال تتحدث خارج إطار الدرس.
التزم ابملواعيد واحضر مجيع احلصص.
حتدث بلطف مع زمالئك فال تقل ما قد يؤذي أحدهم وال تغتابه.
تذكر أن اليد للمساعدة وليست للبطش فال تضرب غريك وال تدفعه.
كن ودوداً وقدم لغريك املساعدة يف محل كتبه أو حقيبته.
كن خملصاً و ِّّأد عملك بنفسك واطلب املساعدة من املعلمات إذا احتجت إىل ذلك.
حافظ على نظافة مدرستك وفصلك.
إذا رأيت أحداً يفعل شيئاً غري آمن أو مسعت شخصاً يتحدث بطريقة غري الئقة فحاول أن متنعه عن ذلك بنصحه أو أخرب
إحدى املعلمات.
إذا وجدت ماالً أو شيئاً ما فأعطه للمعلمة.
ذاكر دروسك لتحقق النجاح وأكمل واجباتك يف موعدها احملدد وابذل أقصى ما يف وسعك واطلب املساعدة إذا احتجتها.
احرتم قوانني الصف والتزم بتعليمات املعلمة.
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تعديل السلوك السليب:
إذا أساء أحد الطالب التصرف فيجب حتديد مستوى اإلساءة وفقاً للقوانني املعمول هبا يف اإلمارات العربية املتحدة وللمستوايت اليت
وضعتها وزارة الرتبية و التعليم ،فكل مستوى منها حيتاج إىل إجراء عقايب خمتلف من أجل إصالح اخلطأ لدى الطالب وتغيريه إىل سلوك
إجيايب .ويف حال صدر أي سلوك خطري من الطالب أو تكراره له يتم تطبيق منهجية املدرسة املوافق عليها من قبل وزارة الرتبية و التعليم.
املستوى

شرح اإلجراءات املتعلقة بتعديل السلوك السليب:

شرح املستوى

-

1

املستوى األول من سوء السلوك هو الذي يؤثر يف عملية التعليم والتعلم.

2

املستوى الثاين من سوء السلوك هو أي سلوك ينتج عنه زايدة التشويش أو زايدة
الضرر على العملية التعليمية أو ما قد يسبب األذى اجلسدي أو العقلي للطالب
نفسه أو لآلخرين .ويف حالة ارتكاب أحد سلوكيات املستوى الثاين اليت تنطوي
على أعمال التخريب ،فقد يتحمل األهل مسؤولية دفع جزء أو كل تكاليف
الضرر.

-

تقوم معلمة الصف بتنبيه شفهي عن طريق التواصل مع الطالب و إرشاده.
يف حال تكرار التنبيه الشفهي ملخالفة القوانني الصفية ألكثر من مرتني حيال
الطالب إىل مشرفة القسم ،فتقوم مشرفة القسم بتوجيه تنبيه كتايب للطالب،
و حتسم درجتني من درجات السلوك
إذا قام الطالب إبعادة تكرار املخالفة يتم توجيه بطاقة إنذار أصفر مع إعالم
ويل األمر ابلسلوك املخالف الذي قام به الطالب ،و حسم  4درجات
يف حال تكرار خمالفات املستوى األول حسب جدول تعديل السلوك أو
القيام مبخالفات املستوى الثاين ،تقوم األخصائية بتوجيه بطاقة إنذار برتقايل
للطالب ويتم حسم  4درجات من درجات السلوك ،و يف حال التكرار
ختصم 8درجات
إعالم ويل األمر ابلسلوك املخالف الذي قام به الطالب (وقد يكون التواصل
رسالة نصية أو هاتفياً أو استدعاء ويل األمر إىل املدرسة ومناقشة خطة
لتعديل السلوك ووضع الطالب حتت فرتة مراقبة للتأكد من تعديل السلوك
السليب).

-

3

املستوى الثالث من سوء السلوك هو الذي ينتج عنه تعرض الطالب أو هيئة
التدريس أو غريهم للخطر اجلسدي .ويف بعض األحيان قد تكون السلوكيات يف
هذا املستوى منتهكة لقوانني اإلمارات العربية املتحدة .ويف حالة ارتكاب أحد
سلوكيات من هذا املستوى اليت تنطوي على أعمال التخريب ،قد يتحمل األهل
مسؤولية دفع جزء أو كل تكاليف الضرر.

4

املستوى الرابع من سوء السلوك هو السلوكيات الشديدة اخلطورة و اليت -
تتطلب ايقاف الطالب الفوري عن الدراسة يف املدارس و إحلاقه ابلتعليم
املستمر و املنازل
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يف حال تكرار خمالفات املستوى الثاين حسب جدول تعديل السلوك حيال
الطالب إىل إدارة املدرسة وتقوم اللجنة الرتبوية ابختاذ اإلجراءات املناسبة
حسب الالئحة ،و حتسم  12درجة من درجات السلوك
يف حاالت الضرب أو اإليذاء البدين حيال الطالب املخالف إىل ضابط
األمن و السالمة و يوجه إىل الطالب بطاقة إنذار أمحر.
تقوم إدارة املدرسة ابختاذ اإلجراء الذي تراه مناسبًا بعد دراسة حالة الطالب
وقد يرتاوح اإل جراء من احلرمان املؤقت من الدراسة إىل الفصل الكامل من
املدرسة.
رسوب الطالب يف مادة السلوك

جدول تعديل السلوك السليب لطالبات الصف الرابع حىت الثاين عشر
املستوى

املستوى األول
السلوك السليب

تنبيه شفوي

املستوى الثاين

تنبيه خطي
يسجل لدى
املشرفة

املستوى األول

املظهر اخلارجي ويتضمن:
عدم االلتزام ابلزي املدرسي الكامل وهو كالتايل :
قميص وتنورة للبنات وبنطال لألوالد
حذاء أسود أو كحلي مغلق
جوارب بيضاء أو سوداء اللون طويلة
شيلة سوداء أو حجاب أبيض للمتحجبة
ربط الشعر إىل الوراء لغري املتحجبة بربطة بيضاء أو سوداء
ارتداء اجلاكيت اخلاص ابملدرسة
قص األظافر وعدم طالئها أو وضع املكياج
عدم رفع أكمام القميص إىل الكوعني
عدم وضع اإلكسسوارات
االهتمام ابلنظافة الشخصية
النظام أثناء الدوام املدرسي ومرافق املدرسة:
التأخر عن طابور الصباح
التأخر عن الوقت احملدد لبدء احلصة
الغياب غري املربر
خمالفة قوانني الفصل
عدم إحضار الكتب أو مستلزمات الصف
اإلمهال أو سوء استخدام ممتلكات املدرسة
اإلمهال أو عدم أداء الواجبات املدرسية
اإلمهال بنظافة املدرسة والفصل
عدم االنضباط ابلفصل أو االنشغال عن الدرس
إحداث إزعاج يف ممرات ومرافق املدرسة
عدم احلفاظ على قوانني مرافق املدرسة
إحضار أجهزة اهلاتف النقال أو غريها من األجهزة الكهرابئية
كل ما تراه إدارة املدرسة بدرجة هذه املخالفات

املستوى الثاين

تكرار الطالب للمخالفات السابقة رغم تنبيهه
التغيب عن املدرسة قبل وبعد االجازات والعطل و هناية االسبوع
و قبل االمتحاانت الفصلية
االساءة اللفظية
التحريض على الشجار أو هتديد أو ختويف أي من الزمالء أو
العاملني
إحلاق الضرر ابملرافق املدرسية أو ممتلكات اآلخرين و احلافالت
املدرسية
تصوير و حيازة و نشر و تداول صور العاملني ابملدرسة و الطلبة
دون إذن منهم
التدخني داخل احلرم املدرسي أو خارجه
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انذار أصفر
أول و خصم
عالمتني

انذار أصفر
اثين و خصم
أربع
عالمات

انذار برتقايل
و خصم 8
درجات

املستوى الثالث
انذار أمحر
و خصم
 12درجة

تعهد خطي
لألهل

املستوى الرابع
احالة الطالب إىل
جلنة ادارة السلوك

إتيان ما من شأنه خمالفة اآلداب العامة وقيم و عادات اجملتمع
كل ما تراه إدارة املدرسة بدرجة هذه املخالفات
تكرار خمالفات املستوى الثاين

املستوى الثالث

االستيالء على ممتلكات اآلخرين أو السرقة أو التسرت عليها
جلب و حيازة و عرض و ترويج مواد مادية أو اعالمية غري
مرخص هبا  ،و خمالفة للقيم و النظام العام ،و ما خيدش احلياء
التشهري ابلزمالء و العاملني يف وسائل التواصل االجتماعي
التحرش اجلنسي داخل املدرسة
االساءة إىل األداين السماوية  ،أو ااثرة الفتنة الطائفية
تعمد إيذاء أي شخص جسدايً
اتالف او ختريب أجهزة املدرسة و مرافقها و االستيالء عليها
العبث و التخريب و اتالف احلافالت املدرسية
االعتداء اجلسدي على الزمالء أو العاملني يف املدرسة
كل ما تراه إدارة املدرسة بدرجة هذه املخالفات

املستوى الرابع

تكرار إحدى خمالفات الدرجة الثالثة
جلب و حيازة أسلحة انرية أو بيضاء
االعتداء اجلنسي داخل املدرسة
االعتداء اجلسدي املؤدي إىل اصابة الزمالء أو العاملني ابملدرسة
تسريب أسئلة االمتحاانت
التسبب إبشعال احلرائق داخل املدرسة
انتحال صفة غريه يف املعامالت املدرسية أو تزوير الواثئق
املدرسية
التعرض ابالساءة للرموز السياسية و الدينية و االجتماعية
ابلدولة
حيازة و جلب أو تعاطي املخدرات و العقاقري الطبية املخدرة
بث و ترويج أفكار و معتقدات متطرفة أو احلادية
كل ما هو شبيه هبذه املخالفات

و لالطالع على الئحة إدارة سلوك الطلبة يف مؤسسات التعليم العام بشكل مفصل يرجى زايرة موقع وزارة
الرتبية و التعليم على الرابط التايل
https://www.moe.gov.ae/Ar/Legislation/Documents/619.pdf
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جدول تعديل السلوك السليب لطالب الصف األول حىت الثالث االبتدائي
املستوى

املستوى األول
السلوك السليب

تنبيه شفوي

تنبيه خطي
دفرت
يف
التواصل

املستوى األول

املظهر اخلارجي ويتضمن:
عدم االلتزام ابلزي املدرسي الكامل وهو كالتايل :
قميص وتنورة للبنات وبنطال لألوالد
حذاء أسود أو كحلي مغلق
جوارب بيضاء أو سوداء اللون طويلة
عدم االهتمام ابلنظافة الشخصية
النظام أثناء الدوام املدرسي ومرافق املدرسة
التأخر عن طابور الصباح
التأخر عن الوقت احملدد لبدء احلصة
الغياب غرياملربر
خمالفة قوانني الفصل
عدم إحضار الكتب أو مستلزمات الصف
اإلمهال أو سوء استخدام ممتلكات املدرسة
اإلمهال أو عدم أداء الواجبات املدرسية
اإلمهال بنظافة املدرسة والفصل
عدم االنضباط ابلفصل أو االنشغال عن الدرس
إحداث إزعاج يف ممرات ومرافق املدرسة
عدم احلفاظ على قوانني مرافق املدرسة
إحضار أجهزة اهلاتف النقال أو غريها من األجهزة الكهرابئية
كل ما تراه إدارة املدرسة بدرجة هذه املخالفات
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املستوى الثاين
انذار أصفر
أول

انذار أصفر
اثين

انذار برتقايل

املستوى الثالث
انذار أمحر

تعهد خطي
لألهل

حرمان من
املدرسة لفرتة
زمنية حمددة

املستوى الثاين

تكرار الطالب للمخالفات السابقة رغم تنبيهه
إحداث فوضى ختل بنظام املدرسة وتعيق التعليم
استخدام لغة غري مناسبة أو مسيئة حبق الطلبة
حتدي السلطة املدرسية أو أعضاء هيئة التدريس
إحلاق الضرر ابملرافق املدرسية أو ممتلكات اآلخرين
إدخال مطبوعات أو مواد ال تتناسب مع قيم اجملتمع
التزوير يف الشهادات والواثئق الرمسية
السرقة أو الغش أو االعتداء على اآلخرين
اهلروب أو التسرب من احلصص والنشاطات
االنقطاع عن الدراسة ألايم متتالية دون عذر مقبول
كل ما تراه إدارة املدرسة بدرجة هذه املخالفات

املستوى الثالث

االعتداء البدين أو املشاجرة
إحلاق الضرر ابملرافق املدرسية أو ممتلكات اآلخرين
االستيالء على ممتلكات اآلخرين
التدخني أو تعاطي املخدرات
استعمال األلعاب النارية أو مفرقعات
تعمد إيذاء أي شخص جسدايً
حيازة أداة ممكن تصنيفها كسالح
اهلروب من املدرسة
استخدام لغة غري مناسبة أو مسيئة حبق املعلمني
كل ما تراه إدارة املدرسة بدرجة هذه املخالفات

يرافق هذه العقوابت :معاجلة املخالفة – كتابة تعهد من قبل الطالب – مصادرة املادة – دفع تكلفة اإلصالح أو غرامة
-

يتم حرمان الطالب بناء على اجلدول التايل:

درجة املخالفة

نوع احلرمان

درجة أوىل

-

احلرمان من الفسحة الثانية.
احلرمان من حصة نشاط.
العزل داخل الصف و احلرمان من املشاركة.
يف حال الغياب اجلماعي غري املربر  ،يتحمل الطالب مسؤولية تعويض
ما فاهتم من الدروس املعطاة.

درجة اثنية

-

الفصل الداخلي.
اإلبقاء ساعة بعد الدوام مع حتمل األهل مسؤولية توصيل الطالب إىل
املنزل.
النقل من شعبة إىل أخرى ملدة أسبوع.
يف حال الغش يف االمتحان يتم خصم  % 25من عالمة االمتحان.

-

احلرمان من رحلة.
الفصل املؤقت.
النقل من شعبة إىل أخرى بشكل دائم.
الفصل الدائم.
حتويل الطالب مباشرة إىل ضابط األمن والسالمة يف املدرسة و كتابة

درجة اثلثة

تقرير عن احلادثة و إرساله لإلدارة ومن مث للجهات اخلارجية املختصة .
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