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الطالبيوالسلوكالقیموالئحةسیاسة

السادة أولیاء األمور الكرام ....

تحیة طیبة وبعد ...

الموضوع : وثیقة االنضباط السلوكي

إیمانا منا بضرورة توفیر البیئة التربویة والتعلیمیة اآلمنة لالرتقاء بالسلوكیات اإلیجابیة لطالبنا وطالباتنا وتحقیقا لھدف
العملیة التعلیمیة والتربویة نضع بین أیدیكم معاییر االلتزام بالقیم والنظم المدرسیة بما یحقق االنضباط الذاتي لسلوك

الطلبة (وثیقة االنضباط السلوكي )

راجین العلم وااللتزام

وتقبلوا فائق االحترام

مدیرة المدرسة
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الطالبيالسلوكسیاسة

إلىالالئحةھذهتھدف :

خلق بیئة تعلیمیة إیجابیة و آمنة للطلبة وفق ما تنص علیھ قوانین وسیاسات حمایة الطفل..1
تتیح ھذه السیاسة فرض إجراءات واضحة للھیئتین اإلداریة والتدریسیة تضمن خلق بیئة تعلیمیة مستقرة..2
تعزیز القیم األخالقیة لدى الطلبة باستخدام أسالیب اإلرشاد والتوجیھ المختلفة للحد من السلوك غیر اإلیجابي – غیر المقبول –.3

للطلبة وتقویمھم .
لتوفیر دلیل مرجعي یوضح المعاییر والقواعد و اإلجراءات التي یجب اتباعھا من أجل الحصول على بیئة تعلیمیة آمنة..4
التأكید على االلتزام في تطبیق القیم واللوائح المدرسیة..5
لتزوید جمیع المعلمین باإلجراءات والتعلیمات حول كیفیة التعامل مع سلوك الطلبة وفقاً لألسالیب التربویة المناسبة..6
إلخطار الطلبة وأولیاء أمورھم بالقواعد واألنظمة المتعلقة بسیاسة السلوك الطالبي وأھمیة االلتزام بھا من أجل تعزیز االنضباط.7

الطالبي وإثراء عملیة التعلم والتحصیل للطلبة.
التمسك بالقیم والمبادئ العربیة األصیلة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وتقالیدھا..8
احترام وتقدیر الثقافات األخرى..9

سیاسة التعزیز

التعزیز (التحفیز ): یھدف ھذا النمط التشجیعي إلى تعزیز السلوك اإلیجابي السلیم لدى الطلبة وحثھم على اتباعھ وذلك بما یتناسب
ومراحلھم العمریة المختلفة.

؟لماذا التعزیز

لغرس القیم اإلیجابیة.●
إلدامة الدافعیة وإبعاد الملل وفقدان الحماس.●
لخلق أجواء مبھجة وتوفیر بیئة سعیدة وجاذبة للطلبة في المدرسة.●

:أنواع التعزیز

تعزیز مادي: مثل الھدایا – الرحالت – المخططات التعزیزیة – حفالت اإلفطار الجماعي – الشھادات التقدیریة.*
تعزیز معنوي : مثل عبارات الشكر والثناء المباشرة للطلبة ، كذلك شكر الطلبة واإلشادة بھم في الطابور الصباحي وداخل*

الصفوف وارسال رسالة شكر إلى ولي األمر  .
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الغرض من سیاسة التعزیز والحوافز:

التمیز السلوكي:

یتم منح شھادة الطالب المثالي للطالب:

الملتزم بأداء صالة الظھر في المدرسة.●
الملتزم بحضور الطابور الصباحي وتحیة العلم.●
الملتزم بالمحافظة على نظافة الفصل وترتیبھ.●
الملتزم بحسن الحدیث واللغة اإلیجابیة مع زمالئھ ومدرسیھ.●
الملتزم بقواعد وأنظمة الفصل والقسم.●
وقد یتم وضع ضوابط إضافیة أخرى وفق الحاجة والمرحلة العمریة للطالب.●

التمیز األكادیمي:

یتم منح الطالب شھادة التمیز األكادیمي أو أي شھادة تمیز أخرى إلى :
فوق.فما%93معدلعلىالحاصلینالطلبة●
الطلبة الذین أبدوا تحسناً أكادیمیاً ملحوظاً.●
MAPفيعاليتحصیلمعدلعلىالحاصلینالطلبة●
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الئحة االنضباط السلوكي للطلبة

الحضور والغیاب-1
الحضور الصباحي:-1

.7:45الساعةوتغلق7:10الساعةللطالب)9(ورقمللطالبات)5(رقمالبوباتتفتح●

7:30ًالساعةالمدرسةفيالتواجدالطلبةمنیتوقع● الطلبةاعتباروسیتمالعلم،وتحیةالصباحيالطابورلحضورصباحا
للمدرسة.الرئیسةالبوابةمنالدخولوعلیھمالرسميالدوامعلىمتأخرین7:45الساعةبعدللمدرسةیحضرونالذین

لن یتم احتساب التأخر للطلبة في األیام التي تكون فیھا األحوال الجویة غیر مواتیة مثل ( أیام الضباب الكثیف .. )●
في حال التاخر سیتم اتخاذ اإلجراءات المنصوص علیھا في مخالفات الدرجة األولى .●

الحضور الیومي:-2
182ًیحضرأنالطالبمنیتوقعحیثللمدرسةالیوميبالحضورااللتزامالطلبةعلى دائرةمتطلباتوفقدراسیاًیوما

التربیة والتعلیم ، وعند التغیب عن الدوام الرسمي ستقوم المدرسة بإرسال رسالة نصیة إلى ولي األمر عن طریق نظام
.PowerschoolوESISاإللكترونيالطالبمعلومات

إذا قدم الطالب أو ولي أمره عذراً رسمیاً للمدرسة سیعتبر غیاب الطالب بعذر ویتمكن من أداء االمتحانات وتقدیم الواجبات●
التي تغیب عن أدائھا أو تسلیمھا حیث سیتم وضع خطة زمنیة بالتعاون مع ولي األمر ألدائھا.

یتعین على الطالب المتغیب عن المدرسة تقدیم عذر طبي مصدق من المستشفى أو رسالة رسمیة خطیة من ولي أمر●
الطالب تشرح سبب الغیاب . وفي حال لم یتم ذلك سیعتبر الطالب متغیباً عن المدرسة بدون عذر ولن یتم تعویضھ عن ما

فاتھ من امتحانات أو مواد دراسیة.
تمنع المدرسة بقاء الطلبة بعد نھایة الدوام الرسمي للمدرسة في الحرم المدرسي لغرض إعداد أو العمل على مشاریع●

جماعیة.
سیتم إنذار الطالب/ الطالبة خطیاً عند غیابھ ثالث مرات بدون عذر. كما یتم إرسال رسالة خطیة لولي أمر الطالب●

لالستفسار عن سبب الغیاب وعلى ولي أمر الطالب توقیع تعھد خطي بعدم تكرار الغیاب. كما سیتم إعطاء الطالب جلسة
توجیھیة حول أثر الغیاب على األداء الدراسي.

15ًأوعذربغیرمتتالیةأیام10غیابھتجاوزحالفيالطالبفصلللمدرسةیحق● العامخاللعذربدونمتتالیةغیریوما
الدراسي بعد اتخاذ اإلجراءات التالیة:

قیام المدرسة بإرسال ثالث رسائل إنذار خطیة لولي أمر الطالب ( أي إرسال رسالة إنذار خطي لكل ثالثة-
أیام غیاب متتالیة).

إصدار رسالة فصل للطالب من قبل مدیر المدرسة.-
حصول موافقة دائرة التعلیم والمعرفة على فصل الطالب.-
إخطار ولي األمر رسمیاً بقرار المدرسة.-
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ج-  االنصراف المبكر:

یسمح للطلبة باالنصراف المبكر في حال وجود أسباب ملحة وعاجلة ( عائلیة ) ، وعلى ولي األمر إخطار مدیر القسم أو المشرف●
اإلداري عن سبب طلبھ صرف الطالب قبل نھایة الدوام المحدد وفي حال لم تكن األسباب مقنعة من وجھة نظر إدارة القسم لن یتم

السماح للطالب بمغادرة المدرسة.
یتم السماح للطالب بمغادرة المدرسة قبل نھایة الدوام الرسمي في حال وجود حالة صحیة ملحة للطالب أو وجود ظرف عائلي●

طارئ وعلى ولي األمر القدوم إلى المدرسة واستالم الطالب. أما اذا كان ولي أمر الطالب غیر قادر على القدوم للمدرسة بنفسھ
وأرسل من ینوب عنھ فیحق للمدرسة التحقق من ھویة الشخص الموكل باستالم الطالب وعلى أحد الوالدین االتصال على المدرسة

وتأكید ھویة الشخص الذي تم توكیلھ الستالم الطالب.

انصراف الطلبة نھایة الدوام الرسمي-2

النصرافالبواباتتفتح/3:00الساعةوتغلق2:45الساعةالخمیسیومإلىاالثنینیوممنالطلبةالنصرافالبواباتتفتح●
).2(رقمالبوابةإلىالتوجھالبواباتاغالقبعدالمتأخرینالطلبةوعلى12:00الساعةوتغلق11:40الساعةالجمعةیومالطلبة

المبنىمغادرةالطالبوعلى)،5(رقمالبوابةعبرالمدرسيالمبنىمغادرةالطالباتعلى:الخاصةالسیاراتمستخدميالطلبة●
).9(رقمالبوابةمنالمدرسي

الطلبة مستخدمي النقل المدرسي : على جمیع الطلبة مستخدمي النقل المدرسي التوجھ إلى منطقة استالم وتجمع الطلبة ، على●
التجمع.نقطةإلىللوصول)22(رقمالبوابةالطالبیستخدمبینما)،20(رقمالبوابةعبرالتجمعمنطقةإلىالتوجھالطالبات

بعد انتھاء الدوام لن تتحمل المدرسة أي مسؤولیة أثناء قیام الطالب / الطالبة بمغادرة المبنى المدرسي بصحبة أقاربھ أو أصدقائھ●
إذا ما لم یقم بإخطار مشرف القسم بذلك وأخذ موافقتھ المسبقة.

ال یسمح للطلبة بمغادرة المبنى المدرسي خالل أیام االحتفاالت الرسمیة والفعالیات واألنشطة المدرسیة بدون الحصول على●
موافقة خطیة من المشرف.

الطالببتغیبهفي حال تغیب الطالب أیام االحتفاالت واألنشطة المدرسیة سیتم االتصال على ولي أمر الطالب مباشرة وإخطار●
عن المدرسة كذلك وسیتم مراقبة حضور وانضباط الطالب للمدرسة عن كثب.

الزي المدرسي:-3
على الطلبة االلتزام بالزي المدرسي الموحد والحضور إلى المدرسة مرتدین إیاه یومیاً فیما عدا أیام االحتفاالت واألنشطة والتي

.یتم اإلعالن عنھا مسبقاً

الزي المدرسي للطالبات●
یتعین على الطالبات لبس  ( مریول أزرق غامق یحمل شعار المدرسة ، قمیص بكم طویل ، شیلة ، جوارب بیضاء ، حذاء-

أسود) أما الزي الریاضي فیتوجب على الطالبات لبسھ في حصص الریاضة فقط ویتكون من :( قمیص ریاضي أبیض
یحمل شعار المدرسة ، بنطلون ریاضي أزرق غامق الخاص بالمدرسة ، حذاء ریاضي مناسب).

یتوجب على الطالبات عدم التبرج و یمنع وضع طالء األظافر.-
یتوجب على الطالبات ترتیب الشعر بصورة راقیة ویمنع صبغ الشعر أو عمل قصات شعر غیر مناسبة.-
یتوجب على الطالبات استخدام اإلكسسوارات المناسبة للشعر واستخدام اللونین األبیض واألزرق فقط.-
یتوجب على الطالبات لبس المالبس المحتشمة المتماشیة مع عادات وتقالید دولة اإلمارات العربیة المتحدة أثناء أیام-

االحتفاالت والمناسبات الرسمیة.
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في حال لبس الجاكیت یتوجب أن یكون أحد األلوان التالیة : أبیض/ أسود/ كحلي ویمنع لبس الجاكیت المغلق أو جاكیت ذو-
.))Hoodieالرأسقبعة

یتوجب على الطالبات عدم ارتداء االكسسوارات واغالق قمیص المدرسة وعدم رفع األكمام .-

الزي المدرسي للطالب●
یتعین على الطالب لبس قمیص یحمل شعار المدرسة ، بنطلون أزرق غامق ، جوارب بیضاء ، حذاء أسود أما الزي-

الریاضي فیتوجب على الطالب لبسھ في حصص الریاضة فقط ویتكون من :( قمیص ریاضي أبیض یحمل شعار المدرسة
، بنطلون ریاضي أزرق غامق الخاص بالمدرسة ، حذاء ریاضي مناسب)

في حال لبس الجاكیت یتوجب أن یكون أحد األلوان التالیة : أبیض/ أسود/ كحلي ویمنع لبس الجاكیت المغلق أو جاكیت ذو-
.))Hoodieالرأسقبعة

على جمیع الطالب لبس الزي المدرسي خالل الرحالت المدرسیة أو الزیارات أو المسابقات أو األنشطة الطالبیة●
خارج المدرسة.

فسیتم إتخاذ اإلجراءات الموجودة في مخالفات الدرجة األولى .هفي حال عدم االمتثال إلى القواعد المشار الیھا أعال●

األجھزة اإللكترونیة:-4
حفاظاً على أمن وسالمة وخصوصیة الطلبة یمنع جلب الھواتف الذكیة ، الساعات الذكیة ، أجھزة تحمیل الموسیقى ،●

األجھزة بحوزة الطالب سیتم مصادرتھا وتسلیمھا إلى وليهسماعات بلوتوث ، واأللعاب اإللكترونیة. وعند ضبط ھذ
أمر الطالب عند نھایة العام الدراسي.

في حال احتاج الطالب إلى استخدام الكامیرا لغرض إنجاز بعض الفروض المدرسیة ، فیتوجب علیھ تسلیمھا إلى مشرف●
القسم صباحاً ومن ثم استالمھا وقت الحصة ، وإعادتھا إلى المشرف بعد انتھائھا ، واستالمھا من المشرف نھایة الدوام

الرسمي.
iPad(الرقمياللوحاستخدامبسیاسةااللتزامالطلبةعلى● / MacBook(المدرسة.قبلمنلھمالموفر
كما ویمنع الطلبة من مشاھدة أي أفالم غیر تعلیمیة.●
iPad(الرقمياللوحفيالموجودةالكامیرااستخدامیمنع● MacBook(/.

iPad(الرقمياللوحعلىبرامجأيتنزیلیمنع● MacBook(/

القواعد العامة للقسم والفصل:-5
یتوقع من جمیع الطلبة االلتزام بقواعد الفصل الدراسي والقسم والمتعلقة بـ :

احترام المدرسین والزمالء وجمیع الطاقم العامل في المدرسة والتعامل بأسلوب راٍق بعید عن اإلساءة وعدم اإلتیان●
بتصرفات غیر مقبولة.

حمایة ممتلكات المدرسة والمحافظة علیھا من التلف ، وفي حال قام الطالب بإتالف ممتلكات المدرسة فسیتم تحمیلھ●
في ملف الطالب ، وقد تتخذ إجراءات أخرى وفقاً للحالة وتكالیف إصالح ما تم إتالفھ وستسجل ھذه المخالفةهوولي أمر

لحجم التلف ونوعھ.
یتوجب على الطلبة التواجد في الفصول الدراسیة وفق الوقت المحدد وعلیھم االلتزام بالھدوء أثناء الحصص.●
یتوجب على الطلبة االلتزم بمواعید االمتحانات التشخیصیة والتقویمیة المحددة وعدم الغیاب إال بعذر طبي صادر من●

المستشفى.
على جمیع الطلبة احترام حقوق اآلخرین وعدم التعدي علیھا، كذلك عدم إزعاج اآلخرین وإثارة الفوضى .●
یتوجب على جمیع الطلبة الحصول على إذن المدرس وأخذ بطاقة المغادرة منھ قبل مغادرة الفصل.●
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یحق للطلبة التوجھ إلى مقصف المدرسة في وقت الفسحة فقط ویحظر علیھم التواجد في المقصف في أوقات الحصص.●
ال یسمح للطلبة باألكل أثناء الحصة الدراسیة.●
ال یسمح للطلبة بجلب مواد غذائیة غیر صحیة كذلك ال یسمح لھم بتناول المشروبات الغازیة أو مشروبات الطاقة.●
ال یجب مراجعة العیادة اال بعد أخذ إذن المشرف اإلداري.●
یتوجب على الطلبة عدم دخول غرفة المدرسین ویحظر علیھم التواجد في األماكن التي ال یسمح لغیر العاملین●

المرخصین في المدرسة التواجد فیھا ( مثل مطبخ المدرسة ، غرف التخزین ... إلخ).
یتوجب على الطلبة االلتزام بالوقت المحدد للحصة وعدم التأخر علیھا خاصة الحصة التي تلي فترات االستراحة●

( الفسحة).
یتوجب على الطلبة التحلي بالسلوك الحسن دائماً واالبتعاد عن العنف والعنصریة أو أي سلوك یتعارض مع قیم الدین●

اإلسالمي الحنیف أو العادات والتقالید االجتماعیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
یحظر على الطلبة جلب كتب غیر تعلیمیة أو روایات غیر مناسبة.●
یمنع الغش بكافة أشكالھ وفي حالة الغش أو مساعدة الغیر على الغش یحرم الطالب/ة من امتحان المادة ویرصد لھ درجة●

.)84(رقمالوزاريالقرارحسبالفصلامتحانخانةفيصفر

یحظر على الطلبة جلب مبالغ مالیة كبیرة أو ارتداء المجوھرات أو الساعات غالیة الثمن ، ولن تتحمل المدرسة مسؤولیة●
فقدانھا أو ضیاعھا.

تحظر المدرسة االحتفال بالمناسبات الخاصة مثل أعیاد المیالد.●
یتوجب على الطلبة الحفاظ على نظافة الصف والقسم والساحة واالھتمام بالنظافة الشخصیة .●
ال یسمح للطلبة بالتصویر داخل المدرسة إال ألغراض تعلیمیة وتحت اشراف إدارة القسم .●

في شھادة نھایة كلالقواعد فإنھ سیتم خصم من عالمات السلوك المدرجةهفي حال مخالفة أو انتھاك الطالب / الطالبة ألي من ھذ
فصل

توجیھات عامة:

إن سیاسة السلوك الطالبي المطبقة في المدرسة مبنیة على سیاسات دائرة التعلیم والمعرفة ووزارة التربیة والتعلیم وسوف تطبق.1
السیاسة.هاللوائح الصادرة من الدائرة والوزارة في المواقف التي لم تذكر ضمن ھذ

تمنع المدرسة استخدام العقاب البدني أو النفسي ضد الطلبة منعاً باتاً ، كذلك تحظر المدرسة العقاب بالحجز أثناء ساعات الدوام أو.2
.هبعد

السیاسة في ضوء المعاییر التالیة:هیتم تعدیل تطبیق ھذ.3
عمر الطالب.●
تكرار حالة المخالفة أو االنتھاك من قبل الطالب.●
شدة المخالفة أو اإلساءة.●
شدة الضرر الناتج عن المخالفة أو اإلساءة.●

ومدىالسیاسة وفق شدة الحالةهیحق للمدرسة أن تطبق واحد أو أكثر من اإلجراءات التصویبیة / التوجیھیة المحددة في ھذ.4
تكرارھا ووفق الطریقة األمثل لتعدیل سلوك الطالب.

ستعالج الحاالت الفردیة للطلبة الذین یعانون من مشاكل سلوكیة مع االختصاصي االجتماعي والنفسي ، كل وفق شدتھا ومدى.5
تطورھا.

المشرف اإلداري واالختصاصي االجتماعي والتحقیق حول المخالفة أوالطالب إال بعد دراسة تقریرهلن یتم اتخاذ أي قرار تجا.6
االنتھاك الذي قام بھ وبعد استشارة كافة األطراف المعنیة.
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.هیحق للمدرسة فصل الطالب فصالً موقتاً ال یتجاوز خمسة أیام وإصدار إنذار نھائي یسلم إلى ولي أمر.7

السلوك السلبي للطلبة

ستتخذ المدرسة كافة اإلجراءات التالیة عند التعامل مع السلوك السلبي للطالب/الطالبة بما یضمن إجراءات عادلة ومناسبة لكل حالة

تقوم لجنة االنضباط السلوكي باستعراض ومراجعة ملف الطالب وسلوكھ..1
تقوم اللجنة بإصدار توجیھات و إرشادات واضحة  للطالب حول أھمیة تعدیل السلوك السلبي واتباع توجیھات المشرفین بما.2

یضمن عدم تكرار االنتھاك أو اإلساءة.
تقوم المدرسة بوضع استراتیجیات و آلیات لرصد وتقویم سلوك الطالب / الطالبة بما یضمن توجیھھ نحو المسار الصحیح..3
قد تتواصل المدرسة مع ولي األمر لوضع خطة عالجیة فردیة تتكاتف فیھا جھود المدرسة والعائلة لتوفیر الدعم الالزم للطالب.4

وتقویمھ ، وقد یطلب من ولي األمر توقیع تعھد خطي حول ما سیتم االتفاق علیھ وآلیات تطبیقھ.
/ الطالبة  في تعدیل سلوكھ واتباع االستراتیجیات وخطط تعدیل السلوك، وإذا ما فشل الطالبهبعد تطبیق كافة اإلجراءات أعال.5

الموضوعة من قبل المدرسة وااللتزام بالسیاسات والقواعد المتبعة یحق للمدرسة رفع طلب لدائرة التعلیم والمعرفة لنقل الطالب
إلى مدرسة أخرى.

ستقوم لجنة االنضباط السلوكي باالحتفاظ بكافة التحقیقات والتقاریر واإلجراءات التي تم اتخاذھا ضمن ملف بیانات الطالب.6
.eSISاإللكتروني

Powerschoolااللكترونيالطالب/الطالبةبیاناتملففيواالكادیمیةالسلوكیةوالتقاریرالمالحظاتبكافةاالحتفاظسیتم.7

وعلیھ سیتم رصد عالمة السلوك في الشھادة المدرسیة حسب الئحة االنضباط السلوكي لوزارة التربیة والتعلیم .

الطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة

تولي المدرسة اھتماماً أكبر للطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة أو الطلبة من ذوي الھمم وتضع في اعتبارھا حاالتھم●
الخاصةالفئة ووفق الخطة الفردیةهطالب / طالبة مصنف ضمن ھذأيهالصحیة والنفسیة  قبل إصدار أي قرار تأدیبي تجا

الموضوعة لھ .
یحق للمدرسة اختیار اإلجراء التوجیھي / التصویبي المناسب للطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة وفق ما یتناسب مع●

احتیاجاتھم وقدراتھم الفردیة ، آخذین بعین االعتبار أھمیة االلزام واالنضباط ضمن الالئحة السلوكیة بما یعود بالنفع والفائدة
لھم وللطلبة اآلخرین .

تحافظ المدرسة وتحترم حقوق كافة الطلبة بالحصول على التعلیم المناسب والتوجیھ واإلرشاد حسب ماتتطلبھ احتیاجتھم●
وقدراتھم التعلیمیة / النفسیة / االجتماعیة واالنفاعالیة الخاصة .

:مالحظة

)IPAD/MACBOOK(فیھاالخاصوالجھاز/الطلبةمستلزماتتفتیشللمدرسةیحقالضرورةعند●

وفي حال وجود أي مخالفات سیتم مصادرتھا واتباع اإلجراء المناسب معھم وذلك للحفاظ على أمن وسالمة
الطلبة .
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یحق للمدرسة تطبیق أي إجراء تراه مناسباً بغض النظر عن الترتیب لھذه اإلجراءات ووفق ما یتناسب وحالة●
المخالفة أو اإلساءة.
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