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رسالة وهدف املدرسة
التنظيم العام

أ -تسجيل التالميذ اجل ّدد
الصح ّي
ب -التأمني ّ
تنظيم احلياة املدرسية

تصرفات التالميذ وهندامهم
أّ -
ب-الدوام املدرسي
ج -الغياب والتأخر
د -الرتبية البدنيّة والرايضيّة
ه -النّظافة والصحة
و-وسائل النقل
االجتماعي والعقاب.
احلس
زّ -
ّ

االحرتام على مواقع التواصل االجتماعي

 .١رسالة وهدف املدرسة

مدرستنا الكاثوليكية الّيت هي إبدارة راهبات احملبة ،للق ّديسة جا ّن -أنتيد،تتميز ،من ٍجهة ،برسالة حم ّددة أال وهي أتمني
ّ
ّ
ّ
كنسي يعطي األولويّة للثقافة املسيحيّة وللتنشئة على القيم اإلنسانيّة املتبنّاة يف مشروع راهبات احملبّة للق ّديسة جا ّن  -أنتيد.
حضور ّ
ومن جهة أخرى ٍ
هبدف ر ٍاق أال وهو إعداد وتربية أجيال منفتحة ومث ّقفة ،ج ّديّة وحيويّة ،متضامنة مع اآلخر وقادرة على اإللتزام
املسيحي.
خبدمة اجملتمع والفرد ،من خالل روح التواضع
ّ
الثقايف ،وتسعى لتنمية شخصيّة التلميذ املتكاملة أي اإلنسانيّة واإلجتماعيّة والفكريّة
ّ
مؤسستنا الرتبويّة تنخرط مبشروع التجديد الرت ّ
بوي و ّ
والعلميّة والفنّ يّة والرايضيّة.

 التنظيم العام تسجيل الطالب اجلدد

مستقبلي جتده إدارة املدرسة أساسيًّا ومناسبًا لصاحل
حايل أو
مبجرد تسجيل أوالدهم يف املدرسة ،على بنود ّ
 يوافق األهلّ ،أي نظام ّ
ّ
التالميذ.
املؤسسة الرتبويّة.
وصي) من أجل قبوله يف ّ
 ينوب عن التلميذ اجلديد مسؤول انضج (أب ،أو ّأم ،أو ّاملسجلني يف املدرسة.
 تقبل طلبات االنتساب إىل صفوف احلضانة خالل شهر شباط ،وتُعطى االولويّة ألش ّقاء االتالميذ ّاسي.
 شروط القبول هي :متتّع الولد ّبصحة جيّدة ونضوج نفسانّ يتناسب مع احلياة اجلماعيّة يف احمليط الدر ّ
 التأمني الصحي

يستفيد مجيع التالميذ من التأمني الشخصي  ٢4/٢4ساعة بفعل تسجيلهم يف شركة . MAINS

ّ
يتوجه التلميذ إىل غرفة التمريض .وإذا اتّضح وجوب نقله إىل املستشفى يُبلّغ األهل
أي ّ
صح ّي أو حادث طفيفّ ،
توعك ّ
يف حال ّ
مباشرًة.
يتوجه مباشرًة إىل املستشفى ويتل ّقى العالج املناسب.
أ ّما يف حال كان التلميذ يف املنزل ،فعليه أن ّ
 -٣تنظيم احلياة املدرسية
أ -تصرفات التالميذ وهندامهم:

كل من يصادفونه داخل املدرسة أو
 ّتصرف التالميذ بتهذيب واحرتام جتاه معلميهم وأصدقائهم ومجيع العاملني يف املدرسة و ّ
خارجها.
ين ومشاركتهم ابالحتفاالت الدينيّة.
 إلزاميّة حضور التالميذّ
املسيحيني من خمتلف املذاهب دروس التّعليم ال ّد ّ
كل اللّوازم
ئي-
السمعي) و ّ
ّ
 إحرتام التالميذ القاعات والتجهيزات (األاثث ،الكتب ،املع ّدات العلميّة ،املعلوماتيّة وجتهيزات املر ّاملوضوعة يف خدمتهم واحملافظة على نظافة األماكن الّيت يتواجدون فيها.
حصة رايضية بدنيّة.
األايم ااحمل ّددة يف دوامها
الزي
املدرسي ّ
ايضي صباح ّ
املدرسي يوميًّا و ّ
 إرتداء التالميذ ّّ
الزي الر ّ
ّ
 االلتزام بشعر قصري للتالميذ الصبيان وشعر قصري للشيّان منهم وذقن حملوق ،وشعر مرتّب للتلميذات والبنات والشابذات. .تعرض التالميذ لإلدارة واملعلّمني والعاملني والرفاق والتالميذ اآلخرين أبيّة صورة كانت وأبيّة طريقة كانت وال سيّما عرب
 عدم ّاإلجتماعي.
وسائل التواصل
ّ
 إمتناع التالميذ عن التكلّم على األمور السياسيّة يف املدرسة.ضار .وخطري وعدم تعاطيهم ما هو ممنوع.
 عدم اقتناء التالميذ ما هو ّوي وآالت التصوير( ولكن ،إذا كان هناك من ضرورة عليهم أن يسلّموا اجلهاز إىل الناظر قبل
من املستحسن عدم إدخاهلم اهلاتف اخلل ّ
دخوهلم إىل
ّ
الصف واستعادهتم له لدى خروجهم من املدرسة .يف حال قاموا إبخفائه ،حيق لإلدارة مصادرته لشهر من اترخيه ومن مثّ
تسليمهم ّإايه.

ب -الدوام املدرسي
مرورا ابلروضة
صباحا
ويستمر ّ
يبدأ الدوام املدرسيّ عند الساعة ً 7.50
حّت الساعة :١4.٢5جلميع الصفوف بدءًا ابحلضانة ً
ّ
ووصوال إىل املهنيّة.
واألساسيّة،
ً
املخصصة هلم منذ بداية السنة.
يتقيّد التالميذ ابلدوام املعتمد يف املدرسة ويغادرون بوسائل النقل ا ّ
الصف بعد احلصول على إذن مكتوب من مسؤول النّظام.
يُسمح هلم ابخلروج من
ّ

ج -الغياب والتأخر

طب يُق ّدم إىل املسؤول عن القسم يوم عودته .وميكن
 يُ ّربر غياب التلمبذ ابتّصالهاتفي من قبل أهله يف صباح اليوم ذاته ،وبتقرير ّّ
ّ

املتأخرة من الفرص
املربر ،حضور أهله .يف حال وجوب الغياب املسبق ،أو العودة ّ
أن يستدعي ّ
املتكرر ،حّت ّ
أتخر التلميذ وغيابه ّ
جيب تقدمي تربير مقنع من قِبل أهله.
الصف بعد املثول أمام اإلدارة واحلصول على إذن خطي.
 يُسمح للمتأّخر عن الدوام دخولّ

املتكرر بواسطة دفرت التواصل وعلى التطبيق االلِكرتونّ.
يتم إعالم األهل بكل غياب
ً
خصوصا الغياب ّ
 ّهاتفي من أهله ومبوافقة من مسؤول النّظام.
 حيق للتلميذ اخلروج من املدرسة إبذن خطّ ّي مرفق ابتّصالّ
تؤدي إىل طلب األهل وإعالمهم وإىل فصل مؤقّت للتلميذ عن املدرسة.
 حماولة التلميذ اهلرب من املدرسة ّد -الرتبية البدنية والرايضية
مكم ًال لربانمج املدرسة.
قسما ّ
حصص الرتبية البدنيّة والرايضيّة تش ّكل ً
صحيّة عابرة ،ميكن للتلميذ
ميكن فقط للتالميذ اللّذين يعانون من أمراض مزمنة اإلستفادة من إعفاء طويل املدى ويف حال وعكة ّ
أن يشارك كمشاهد.
حصة الرتبية البدنيّة والرايضيّة.
تتضمن ّ
امي يف األ ّايم الّيت ّ
إ ّن ارتداء ّ
ايضي إلز ّ
الزي الر ّ
ه -النظافة والصحة
تُكتسب تدابري النظافة منذ الطفولة.
ينتبه التالميذ اىل نظافتهم الشخصيّة (نظافة اجلسد واملالبس) وإىل نظافة أدواهتم املدرسيّة (احلقيبة ،املقلمة ،الكتب والدفاتر).
الصحيّة" "Health programإىل
تتعاون العائلة واملدرسة لتحقيق هذا اهلدف
خصوصا أ ّن املدرسة قد أدخلت برانمج "الرتبية ّ
ً
العملي.
التطبيق
ّ
خاصا أو يعانون من حساسيّة ما.
عالجا ًّ
املمرضة يف املدرسة عن حاالت التالميذ الّذين يتبعون ً
تُبلّغ ّ
و -وسائل النقل

مفصل يربز خطوط الباصات وأمساء السائقني والتعرفة السنويّة.
اسي ،يستلم األهل بيان ّ
يف بداية ّ
كل عام در ّ
 يُرجى من التالميذ إنتظار ابص املدرسة خارج بيوهتم ،قبل وصوله خبمس دقائق ،كما يرجى من األهل مرافقة صغارهم.يتم تغيري وسيلة النقل أو النزول عند حمطّة خمتلفة عن احملطّة اإلعتياديّة بعد إبالغ األهل اإلدارة وحصوهلم على موافقتها خطّيًّا.
 ّاخلاصة إىل حرم املدرسة.
منعا ً
ابات دخول الباصات ّ
 ُمينع ًاملدرسي .بعد ذلك ،تصبح املدرسة غري مسؤولة عنهم.
 حيظى التالميذ مبراقبة  ١5دقيقة بعد قرع جرس املدرسةمعلنًا انتهاء الدوامّ

ز -احلس االجتماعي والعقاب

أ -احلس االجتماعي

يتعلّم التلميذ يف املدرسة كيفيّة العيش يف اجملتمع واحرتام أسس احلياة االيوميّة.
ابحلريّة
اليت ُجيرب ،يف معظم األحيان على اإللتزام هبا ،جيب أن تُطبّق إبنصاف للحفاظ على التوازن يف حقوق املكتسبة وعلى التمتّع ّ
حريّة اآلخر.
الّيت تعرف حدودها عندما تبدأ ّ

 هلذا السبب يلزم كل تلميذ ابآليت:

 االنتباه واجل ّديّة والتهذيب. املشاركة يف احلصص وخمتلف األعمال الشخصيّة أو اجلماعيّة حسب التعليمات املعطاة من قبل املعلّم. تطبيق الفروض املطلوبة ابجتهاد وتسليمها يف الوقت احمل ّدد.الصف بصمت وترتيب ،يف بداية اليوم وبعد الفرص.
 دخولّ
املمرات ،يف امللعب أو يف الصالة املقفلة خالل ساعات الدراسة.
 عدم التن ّقل يف ّالصف خالل اإلسرتاحة.
 عدم البقاء يفّ

 مينع من :

املمرات أو طلب الطعام من اخلارج.
 إحضار املأكوالت واملشروابت إىلّ
الصف وإىل ّ
املسجالت ومستحضرات التجميلiPad ،و... iPod
 -إدخال الكتب غري املدرسيّة واجملالتّ ،

كل غرض مصادر لن يُعاد إالّ بعد شهر).
مالحظةّ ( :

 إحتفاظ الطالب مببالغ ماليّة كبرية أو أمتعة مثينة. -بيع أو مبادلة أغراض ،توزيع منشورات َإال إبذن من املسؤول عن القسم.

ب -العقاب

 تدرج العقوابت املتصلة بواجبات التلميذ :إجتهاد ،عمل دؤوب ،إحرتام النّظام ،عدم املشاكسة العدوانيّة:)..
املدرسي وعلى القيام بواجباته وعلى احرتام اآلخر.
نظام العقوابت يهدف إىل مساعدة التلميذ على احرتام النظام
ّ
يعوض ما خسره من رصيده من خالل سلوك
هو يعتمد مبدأ الرصيد ويرتكز على رؤية ديناميكيّة إجيابيّة  ،تسمح للتلميذ أن ّ
جياب يقوم به .
إ ّ
 الرصيد هو  ١50نقطةيف هذا النظام يعاقب التلميذ خبسارة نقاطه حبسب الرتتيب التايل :
 – 1مالحظة خطّيّة أوىل = بعد خسارة  ١5نقطة
 – ٢مالحظة خطّيّة اثنية = بعد خسارة  ١5نقطة
 – ٣مالحظة خطّيّة اثلثة = بعد خسارة  ١5نقطة = إنذار ّأول = جمموع اخلسارة  45نقطة
 – 4مالحظة خطّيّة رابعة = بعد خسارة  ١5نقطة
 – 5مالحظة خطّيّة خامسة = بعد خسارة  ١5نقطة
 - 6مالحظة خطّية سادسة = بعد خسارة  ١5نقطة = إنذار ٍ
اثن = جمموع اخلسارة  45نقطة
ّ
إنذار اثلث = جمموع اخلسارة  60نقطة
حكما إىل فصله مل ّدة أسبوع عن املدرسة وإحالته إىل اجمللس
وعليه خيسر التلميذ كامل رصيده  ،وأي خطأ يرتكبه الح ًقا ،يؤدي ً
التاذ القرار املناسب .
التأديب ّ
ّ
لقد قسّمت مدرستنا الرصيد إلى خمسة أقسام وفقًا لنوع المخالفة وتبعًا للمعلومات الواردة في الجداول التالية :

 -1الزي المدرسي والهندام المرتب:
النقاط
2

المخالفة
ملون ( ...للبنات والشابّات)،
شعر غير مربوط طويل جداًّ ،

2

شعر طويل ،ذقن غير محلوقة  ( ...للصبيان والشبّان)

2

أظافر طويلة  /أو مطليّة باأللوان ...

2

قميص المدرسة فوق البنطلون  /أو غير ملبوس ...

2

ي
بنطلون غير الز ّ
ي المدرس ّ
ي غير ملبوس أيام الرياضة  /أو ملبوس خالل األيام التي ال تشمل حصص
الز ّ
ي الرياض ّ
الرياضة أو النشاطات الرياضيّة
ي
كنزة غير الز ّ
ي المدرس ّ
ي
معطف ( أنوراك ) غير الز ّ
ي المدرس ّ

2

ي ( إسبادري ) في غير أيام الرياضة
إنتعال حذاء ملون \ أو حذاء رياض ّ

2

ماكياج

2

أدوات الزينة  /حلي مزيّفة ظاهرة

2

ي
ي أو الرماد ّ
قميص قطني غير األبيض /الكحل ّ
ي
أي قطعة ثياب ليست من الز ّ
ي المدرس ّ

2
2
2

2
-2االلتزام بالوقت والنظام :
النقاط
تتدرج من 10 - 2
3
5
5
3
3
من 15 - 5
15
3
 + 10إصالح الضرر

 + 5حجز الهاتف
ي لمدة شهر
الشخص ّ

 + 5حجز الجهاز
ي لمدّة أسبوع
الشخص ّ
 + 5حجز األدوات لمدّة
أسبوع

 -3النظام داخل غرفة الصف :
النقاط
4
4
4
4
من  5إلى ٤5
من  5إلى ٤5
من  5إلى ٤5
5

المخالفة
ي
عدم اإللتزام بالتوقيت الصباح ّ
بالصف بشكل غير الئق
الوقوف
ّ
الوقوف للصالة بشكل غير الئق
ي بشكل غير الئق
الوقوف للنشيد الوطن ّ
الصف ألكثر من ثالث دقائق
التأ ّخر في الدخول إلى
ّ
التس ّكع في األماكن غير المسموحة
الصف بدون إذن
الخروج من
ّ
الخروج من المدرسة بدون إذن
تغيير وسيلة النقل ( الباص ) بدون إذن
إحداث األضرار في ( األثاث  ،األدوات المدرسيّة والتكنولوجيّة )
ي النقّال ( أيا كان نوعه) للناظر
عدم تسليم الهاتف الشخص ّ
ي تكنولوجي للناظر
عدم تسليم أي جهاز شخص ّ
ي بدون إذن
حمل أي أدوات غير مطلوبة للعمل الدراس ّ

المخالفة
الثرثرة
الصف بدون إذن
تغيير األماكن  /أو التنقّل في
ّ
الجلوس بشكل غير الئق
العلكة
ي
العنف الكالم ّ
ي
العنف الجسد ّ
عدم االحترام  /أو الالمباالة ...
عدم نظافة الطبقات  /وعدم ترتيبها ...

 -4النظام في الملعب :
المخالفة
ي
عنف كالم ّ
ي
عنف جسد ّ
عدم احترام
نظافة المكان

النقاط
من  5إلى ٤5
من  5إلى ٤5
من  5إلى ٤5
من  5إلى ٤5
 -5العمل األكاديمي ( الدراسي )
النقاط
5
٤
5
٤
2

المخالفة
عمل غير منجز
نقص الكتب  /أو القرطاسيّة
عدم اإلنتباه للدرس
عدم المحافظة على الكتب والدفاتر
مرتب
تقديم عمل غير ّ

– حني يراكم التلميذ  ١5نقطة يسلّم مالحظة خطّيّة .
– تتبع املالحظات واإلنذارات مبتابعة تربويّة.
املعن.
األكادميي) يرافقها عمل
كل عقوبة يف جدول (العمل
أ– ّ
أكادميي حي ّدده األستاذ ّ
ّ
ّ
ب – ابلنسبة للمالحظات واإلنذارات املذكورة يف اجلداول  4- ٣- ٢-١و ،5ميكن مراجعة جدول املتابعة الرت ّبوية من أجل إصالح
املخالفة وحتديد نسبة تعويض النقاط الضائعة .
املدرسي .
يوما من العمل
إجياب جيّد من قبل التلميذ خالل ً ١5
هذه اإلمكانيّة غري متاحة ّإال إبذن مسؤول املرحلة  ،بعد عمل ّ
ّ
 ميكن للتلميذ  ،إذا مل خيسر أي نقطة من اجلداول  4-٣-٢-١و 5أعاله  ،أن يبدأ مبلء رصيده ( ١50نقطة) بساعات اخلدمةاإلجتماعية اليت حتسم من ال  ١00ساعة املفروضة يف النظام .


 شبكة التعويض ابخلدمة اإلجتماعية واملتابعة الرتبوية
النقاط التي يجب التعويض عنها
(سلوك إيجابي)

دقائق تجمع من ساعات العمل
اإلجتماعي

العمل المنجز

 5نقاط

 10دقائق لك ّل إستراحة

 5نقاط

من  20إلى  30دقيقة لك ّل نشاط

 10نقاط

 30دقيقة في األسبوع

تحضير المناسبات واألعياد

 5نقاط

من  20إلى  30دقيقة لك ّل نشاط

المراقبة على الملعب

 5نقاط

 10نقاط لك ّل إستراحة

عمل في المكتبة
ترتيب  /تجليد الكتب  ،جمعها وتسجيلها ...
المدعوين خالل االحتفاالت
إستقبال
ّ
مساعدة رفيق في الدرس
الصف أو
ي ( تنظيف
ّ
شخص بيئ ّ
الملعب )...

* -نظام العقوبات واإلجراءات المتخذة في قاعة اإلمتحان :
العقوبة
المخالفة
إنجاز إمتحان آخر للمادّة نفسها مع خسارة  %10من العالمة
الغياب
الدقّة في الوقت
الغش شفهيًا
ّ
ّ
الغش خطيا ً
ّ
األدوات

ك ّل دقيقة تأخير تعني تأخير  5دقائق لتسلم المسابقة .
( اي ّ
أن التلميذ الّذي يتأ ّخر ثالث دقائق عن القاعة  ،ينتظر  15دقيقة
الستالم مسابقته )
مالحظة شفهيّة  ،وفي حال التكرار  ،حجز المسابقة لمدّة  15دقيقة ،
ضا  ،يخسر التلميذ  %20من عالمته.
وفي حال التكرار أي ً
حجز المسابقة  +عالمة صفر
تمنع استعارة األدوات منعًا باتًا

مالحظات :
 إ ّن بعض املخالفات الكربى  ،تستوجب توجيه إنذار مباشر إىل التلميذ دون حسم من الرصيد أو مالحظات شفهيّة أو خطّيّة  ،مثل
التع ّدي على أحد الرفاق أو إهانة مباشرة ألحد اأفراد اهليئة التعليميّة أو غري ذلك ممّا يستوجب العقوبة املباشرة .
أتديب وإىل دفع غرامة تغطّي نفقات
يب (يف املبىن ،التجهيزات ،أمالك الغري) يعترب خمالفة فادحة ّ
ّ 
ويعرض فاعله إىل عقاب ّ
كل عمل تر ّ
االصالح أو ِ
ِ
االستبدال.
.٤االحرتام على مواقع التواصل االجتماعي
ويل أمره بقبوله بنمط املدرسة والنظام املح ّدد من قبلها.
 إ ّن تسجيل التلميذ يف املدرسة يُعترب يف مطلق األحوال اعرتافًا من ّ
ُ
االجتماعي)
حّت وإن كان على صفحات التواصل
وابلتايل فإ ّن أي شكل من قلة/عدم االحرتام (عنف لفظّي ،تطاول
ّ
أخالقيّ ...
ّ
يؤدي إىل فصل التلميذ عن املدرسة.
ميكن أن ّ
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