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ﺗﻨﻮﻳـﻪ

ﺗﻨﻮﻳـﻪ

تنويــه
يسري دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها على المدارس الخاصة جميعها في إمارة
أبوظبي .ويجب على مستخدمي هذا الدليل  -بمن فيهم مالكو المدارس ومديروها وموظفوها
والطلبة وأولياء األمور  -مراعاة اآلتي:
•إن النسخة العربية من الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي لسنة  2013هي
النسخة المُلزمة ،وفي حال وجود أي تعارض مع النسخة اإلنجليزية التي يصدرها المجلس
تعتمد النسخة العربية.
•سيحدّث هذا الدليل بشكل دوري حسب الحاجة استجابة لتطورات األوضاع في التعليم الخاص،
وسيعلم بذلك أصحاب العالقة.
•أينما وردت اإلشارة إلى إطار "ارتقاء" لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي في هذا الدليل
ينبغي الرجوع إلى أحدث نسخة من هذا اإلطار.
لمزيد من المساعـدة حول هذا الدليل ،يرجى التواصل مع (إدارة السياســات والتخطيـط وإدارة
األداء – قســم السياســات) بقطــاع المــدارس الخاصة وضمان الجودة من خالل البريـد اإللكتروني:
PSQA-policy@adec.ac.ae
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ﺗﻤﻬﻴﺪ

ﺗﻤﻬﻴﺪ

تمهيد
"إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون ،وإن تقدم الشعوب واألمم إنما يقاس
بمستوى التعليم وانتشاره".
زايد بن سلطان آل نهيان
لقد بنى مجلس أبوظبي للتعليم سياساته لقطاع التعليم الخاص مسترشدًا برؤية أبوظبي
االقتصادية  ،2030التي تتطلب وجود تعليم خاص فاعل ومؤثر ينافس التعليم العام ويحقق األهداف
الطموحة إلمارة أبوظبي.
ويسترشد هذا الدليل وما يحويه من سياسات بالخطة اإلستراتيجية للمجلس التي تسعى إلى
بناء نظام مستدام للتعليم الخاص ،يستند إلى التحسين الذاتي والحوكمة الرشيدة والقدرات
التشغيلية الناضجة ،مما سينهض في نهاية األمر بمستوى الجودة العام في مدارسنا الخاصة،
وسيمنح الطلبة فرصة التزود بالمعرفة والمهارات والقيم الالزمة للحصول على مزيد من التعلم الذي
يدعم االقتصاد القائم على المعرفة ويحقق التنمية المستدامة ،ويؤهلهم للدخول في سوق العمل
والمنافسة في المجتمع العالمي ،مع الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة اإلمارات وثقافتها وعاداتها
وتقاليدها.
لقد بذل قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة جهدًا كبيرًا لبناء هذا الدليل ،لتحقيق معايير المجلس
ومتطلباته وتوقعاته المتعلقة بالمدارس الخاصة .وقد جاء موافقًا ألحدث المعايير المحلية واإلقليمية
والعالمية وأفضلها ،ومواكبًا التوجهات الحكومية في الدولة ،وراسمًا خ ً
طّا واضحًا لتطوير التعليم في
القطاع الخاص.
لذا هو يمثل مرجعًا أساس ًيّا معتمدًا للتعليم الخاص في إمارة أبوظبي.

د .أمل عبدهللا القبيسي
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على
خالف ذلك:
الدولة

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

إمارة أبوظبي.

الوزارة

وزارة التربية والتعليم.

المجلس

مجلس أبوظبي للتعليم.

المدير العام

مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ،أو من يفوضه للقيام بمهامه.

قطاع المدارس الخاصة وضمان قطاع من قطاعات المجلس يختص بتنظيم شؤون التعليم الخاص.
الجودة
قانون العمل

القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات
العمل وتعديالته ،أو أي قانون يعدله أو يحل محله.

الالئحة التنظيمية

الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي ،والصادرة
بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم ( )26لسنة .2013

المــدرســة الخاصـــــــة /
المــــدارس الخــاصـــة /
المدرسة  /المدارس

كل منشأة غير حكومية تعنى بالتعليم في أي مرحلة من مرحلة
رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية.

مدير المدرسة

القيادي المسؤول عن إدارة العمليات اليومية في المدرسة.

مساعد مدير المدرسة

هو من ينوب عن مدير المدرسة ويمثله ،ويدعم دوره القيادي
ويتبعه من الناحية اإلدارية.

الهيئات اإلدارية والتدريسية
والفنية

الهيئة اإلدارية :الكوادر اإلدارية بالمدرسة الخاصة من مدير
المدرسة ومساعدي المديرين والمشرفين وغيرهم ممن
يمارسون المهام اإلدارية .أوغيرهم من اإلداريين.
الهيئة التدريسية :المعلمون ومساعدو المعلمين.
الهيئة الفنية :الكوادر الفنية بالمدرسة الخاصة من أمناء
المختبرات وأمناء المكتبات واالختصاصيين االجتماعيين
واالختصاصيين النفسيين وغيرهم ممن يمارس المهام الفنية.

التربوي

هو كل من يعمل في الحقل التربوي ،سواء في المدارس أو
المجلس (مثل :مدير المدرسة ومساعد المدير والمعلمين
ومساعدي المعلمين وأمناء المكتبات وأمناء المختبرات وغيرهم
من المتخصصين).

ولي األمر

والد الطالب أو والدته أو من يقوم مقامهما قانونًا.
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الرخصة

الوثيقة التي تصدر عن المجلس للمدرسة الخاصة ،والتي تمكنها
من مزاولة نشاطها وتقديم خدماتها طبقًا لإلجراءات والضوابط
الواردة في الالئحة التنظيمية وهذا الدليل.

المالك /مالك المدرسة

هو الشخص الحائز على رخصة من المجلس لتأسيس مدرسة
خاصة في اإلمارة ،سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

المشغل

شخص اعتباري مؤهل وذو خبرة بإدارة المدارس ،يعيّنه المالك
إلدارة العمليات اليومية للمدرسة ،ويخضع تعيينه لموافقة
المجلس.

لجنة االلتزامات

اللجنة الدائمة التي تشكل بقرار من المدير العام ،ولها سلطة
إصدار أمر االلتزام بشأن المخالفات التي ترتكبها المدارس
الخاصة.

لجنة التظلمات

اللجنة الدائمة التي تشكل بقرار من المدير العام ،ولها سلطة
النظر في تظلمات المدارس الخاصة واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.

لجنة شكاوى المدرسة

لجنة مدرسية دائمة مسؤولة عن التعامل مع الشكاوى المكتوبة
ضد المدرسة وعملياتها ،سواء كانت مقدمة من أولياء األمور أو
الموظفين أو أصحاب العالقة اآلخرين.

اللجنة المدرسية إلدارة سلوك لجنة مدرسية يشكلها مجلس األمناء وتختص بمناقشة
المشكالت السلوكية للطلبة والنظر في اإلجراءات التي تتخذ
الطلبة
بحق الطلبة المخالفين وفقًا لالئحة دعم السلوك اإليجابي في
المدارس بإمارة أبوظبي.
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لجنة تطوير المدرسة

اللجنة الفرعية الدائمة التي يشكلها مجلس األمناء ،وهي اللجنة
المدرسية المسؤولة عن إعداد خطة تطوير المدرسة السنوية
واإلشراف عليها ،وأية خطط تطوير الحقة ناتجة عن أمر تطوير
صادر عن المجلس أو نتائج التفتيش أو التقييم الذاتي.

وكالة االعتماد

هي المؤسسة المعتمدة من المجلس لمنح االعتماد للمدرسة
بعد استكمالها التقييم الذاتي ،وخضوعها لعملية المراجعة التي
تجريها المؤسسة المذكورة .وتتأكد من تلبية المدرسة معايير
متميزة لضمان الجودة تفي بمتطلبات المجلس.

إخطار التعيين

رسالة صادرة عن المجلس إلى شخص تسميه المدرسة
بالموافقة على تعيينه في وظيفة مدير أو مساعد مدير أو في
الهيئة التعليمية لدى تلك المدرسة.

نظام معـلومات الطالب
اإللكتروني ()eSIS

نظام معلومات الطالب الذي طوره وشغله المجلس للمدارس
الحكومية والخاصة في اإلمارة.

إطار التقييم "ارتقاء"

إطار "ارتقاء" لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي :هو
مجموعة مشتركة من المعايير (معايير األداء ومعايير التقييم
والتقييم الذاتي والتفاصيل التنفيذية لعملية التقييم التابعة
للمجلس) التي يتبعها المقيمون من أجل إصدار أحكامهم على
أداء المدرسة.

الميثاق األخالقي والمهني

هو مجموعة من المبادئ التي يجب على موظفي المجلس
ومكاتبه اإلقليمية وكذلك الموظفين في المدارس الخاصة واألمناء
والملاّ ك (التربويين) االلتزام بها.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

السياسة  :1القيم األساسية للتعليم وااللتزام األخالقي
تتعلق بالمادتين ( )2و( )6من الالئحة التنظيمية
تعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تعرف القيم األساسية للتعليم كما يأتي:
•العمل الجماعي :التأكيد على قيم التعاون مع اآلخرين.
•النزاهة واألمانة :االلتزام بالسلوكيات الصائبة تحت أي ظرف من الظروف.
•الشفافية :التعامل مع اآلخرين بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق واألمانة.
•االحترام :احترام الطلبة والزمالء وأولياء األمور والمجتمع.
•المساءلة :تحمل الفرد مسؤولية أقواله وأفعاله.
•الحرص والتعاطف :االهتمام باآلخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم.
ويُعرَّف االلتزام األخالقي بأنه :مجموعة من القيم والمبادئ األخالقية التي تتفق مع الدين
اإلسالمي ،والقيم ،واألخالق ،والهوية ،والثقافة السائدة في المجتمع اإلماراتي ،والتي توقر األديان
األخرى (انظر السياسة .)30
الهدف:
•التأكيد على اعتبار القيم األساسية للتعليم جزءًا ال يتجزأ من عمل المدرسة ،يشترك فيها جميع
المهنيين المسؤولين عنها .وتمثل هذه القيم البنية األساسية لجميع سياسات المدرسة،
وينبغي  -عند الضرورة  -تعزيزها من خالل المناقشة في كل مستوى من مستويات عمل
المدرسة ،ومن خالل التنمية المهنية لموظفيها.
•تعزيز المبادئ األخالقية بشكل مستمر ،والتمسك بها في جميع الممارسات التعليمية للمدارس.
•التأكد من وجود مفهوم واضح ومشترك لدى قادة المدارس والمعلمين والموظفين والطلبة
يمكنهم من التمييز بين الممارسات المقبولة وغير المقبولة ضمن إطار قيم المجتمع اإلماراتي
وأخالقه وعاداته ،وتعزيز التوقير المتبادل ،وفهم تعدد الثقافات.
السياسة:
يجب على المدارس تطبيق هذه القيم األساسية باستمرار في جميع أعمالها اليومية ،ونشرها
بفعالية في المجتمع المدرسي ،بحيث تصبح قيمًا مشتركة وتلعب دورًا هامًا في حماية حقوق
األفراد .ويجب على المدارس تحديد هدف أخالقي وتوفير بيئة إيجابية ،والحفاظ عليهما في جميع
أعمال المدرسة ،وتأمين حق جميع الطلبة من خالل تعليم يوقر القيم األساسية ويتبعها .وعلى كل
مدرسة التأكيد على أهمية هذه القيم األساسية لجميع طلبتها وموظفيها وزوارها.
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وتخضع جميع الممارسات التعليمية والعمليات المدرسية إلى االلتزام األخالقي .وعلى جميع
الموظفين في المدرسة في مجال التعليم أن يتصفوا بحسن الخلق ،بما يتفق مع قيم المجتمع
اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده .يجب على المدارس إعداد بيان واضح للمبادئ التوجيهية
األخالقية ،ونشره في أوساط الموظفين ،وينبغي أن تأخذ في االعتبار الدين اإلسالمي وقيم
المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده .يجب أن يكون هذا البيان في متناول جميع أعضاء
المجتمع المدرسي ،وأن يرسل إلى الطلبة والموظفين وأولياء األمور وغيرهم من أصحاب العالقة.
ويجب على قادة المدارس والمعلمين والموظفين اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز هذه المبادئ في
الحياة اليومية في المدارس من خالل المناهج الدراسية واألنشطة والفعاليات والخدمات ..إلخ.
على جميع المدارس توقير األديان كافة ،وتشجيع التوقير والتسامح وفهم تعدد الثقافات .وال يجوز
أن تسمح المدارس أبداً للموظفين أو الطلبة باحتقار أتباع الديانات المختلفة أو إيذائهم ،بل يجب
تشجيع جميع الطلبة على مراعاة األديان األخرى.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•االلتزام بهذه السياسة واللوائح ذات الصلة ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناهج الدراسية
واألنشطة الالصفية والموظفين والطلبة في العمليات اليومية والتخطيط اإلستراتيجي.
•تنفيذ هذه السياسة بشكل فعال من خالل إنشاء بيئة إيجابية تنمي روح العمل الجماعي.
•تضمين جميع السياسات واإلستراتيجيات المدرسية أسس الدين اإلسالمي والقيم األخالقية
للمجتمع اإلماراتي على النحو المنصوص عليه في هذه السياسة.
•إعطاء رسالة واضحة بأنه ال يمكن إجراء أي نشاط تعليمي دون أساس أخالقي ،سواء تعلق
األمر بالقيادة أو اإلدارة أو تقديم المشورة أو المناهج الدراسية أو األنشطة الالصفية.
•توقير الدين اإلسالمي وجميع األديان ،والتأكد من تصرف الطلبة والموظفين بطريقة خالية من
اإلساءة لألديان المختلفة.
•تعيين الموظفين الذين هم في توافق مع القيم األخالقية للتعليم ،وتوفير القيادة القائمة على
المبادئ األخالقية كما تقضي بذلك هذه السياسة.

•إنشاء بيئة إيجابية تنمي روح العمل الجماعي ،سواءٌ بين الموظفين في المدرسة أو بين
الموظفين والطلبة ،مع مشاركة أولياء األمور والمجتمع المحلي ما أمكن.
•تعزيز العمل باعتماد قيم النزاهة واألمانة في أعمال المدرسة والتدريس والتقييم كافة،
وغرس هذه القيم في نفوس الطلبة.
•مراقبة تطبيق مبادىء الشفافية في التعامل مع الموظفين والمدرسين والطلبة وأولياء
األمور بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق واألمانة.
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•القيام بكافة أعمال المدرسة بشكل يضمن توقير الطلبة وأولياء األمور والمجتمع ،وتشجيع
الطلبة على التعامل مع اآلخرين من أطراف العملية التعليمية بتوقير كقيمة أساسية.
•العمل ضمن إطار المراقبة والمتابعة لتنفيذ الصالحيات بشكل يتناسب مع تحمل األشخاص
تبعات أعمالهم ،ومحاسبتهم على تقصيرهم بما يعزز قيمة المسائلة كقيمة مرتبطة مع
استعمال الحقوق والصالحيات.
•تنفيذ هذه السياسة في أعمال المدرسة كافة ،والحرص على التعاطف مع اآلخرين
واالهتمام بهم والشعور بالمسؤولية تجاههم ،ويشمل ذلك حرص اإلدارة على موظفي
المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم ،وحرص المدرسين على الطلبة ومصالحهم التعليمية
والتربوية.
•ضمان التزام كافة المتعاقدين مع المدرسة ومزودي الخدمات  -خصوصا فيما يتعلق باألنشطة
الالصفية – بالقيم األساسية للتعليم ،وأن تتضمن أية عقود تجريها معهم تعهداً صريحاً
بالتزامهم بها ومراعاتهم لقيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته.
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السياسة  :2القيادة القائمة على المبادئ األخالقية
تتعلق بالمادة ( )4من الالئحة التنظيمية
تعريف:
ألغراض هذه السياسة ،فإن القيادة القائمة على المبادئ األخالقية تتمثل في التزام مديري
الملك بثقافة الدولة وتراثها والقيم األساسية
المدارس ومجالس األمناء والمشغلين باإلضافة إلى
اّ
للتعليم وميثاق المجلس األخالقي والمهني ،ولتحقيق هذه الغاية وضمان تبني المدارس قيمًا
تعليمية راسخة وإيجابية ،يجب أن تقوم العالقات داخل المدارس على أساس من النزاهة والثقة
والتوقير المتبادل.
الهدف:
•التأكد من أن قادة المدارس جميعهم يعتمدون أعلى المعايير األخالقية ،ويطبقونها في األوقات
جميعها ،وعلى المستويات جميعها ،وفي مختلف أدوارهم المهنية ،ويقدمون مثاال ً يحتذى به
في هذا المجال.
•التأكد من تحقيق قادة المدارس أكثر النتائج فائدة للمدارس والطلبة ،بدال ً من الحصول على
مكاسب شخصية من خالل االستخدام غير السليم لمركزهم ،أو التعسف في استعمال
سلطتهم.
•التأكد من قيام العالقات داخل المدارس على أساس من النزاهة والثقة والتوقير المتبادل.
السياسة:
الملك مراعاة
يجب على قادة المدارس  -من مديرين ومجالس أمناء ومشغلين باإلضافة إلى
اّ
المبادئ األخالقية في كافة أعمالهم ،وتطبيق القيم األساسية للتعليم وميثاقه األخالقي والمهني
(انظر السياستين  1و  .)30وأن يتصرفوا في جميع األوقات وعلى جميع المستويات بصدق ونزاهة
وشفافية ،حيث يجب على مديري المدارس إظهار مهارات قيادية عالية من خالل الممارسات
ملكها
المهنية والقيم األخالقية المبنية على توقير ثقافة الدولة وتراثها .وال يجوز لقادة المدارس أو اّ
الوقوع في أي تضارب بين المصلحة التجارية وجودة التعليم.
المعلمون قادة في الفصول الدراسية ،ويجب عليهم تعزيز األخالق الحميدة والقيم بشكل إيجابي.
وعلى قادة المدارس توفير بيئة صحية ،وتعزيز الميثاق األخالقي والمهني من خالل اإلنصاف
والتوقير والمساواة والثقة ،والوقوف بحزم ضد االضطهاد والتمييز والعنصرية والتحيز والمحسوبية بين
الموظفين ،أو بين الموظفين والطلبة ،أو فيما بين الطلبة ،ووضع نظم للتعامل مع االضطهاد والتمييز
والعنصرية واالعتداء وأي سلوك آخر غير الئق والتعامل معه ،ويشمل ذلك التعامل مع المتقدمين
للوظائف وأولياء األمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في المدرسة.
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وعلى سبيل المثال ،يتأكد القائد أن جميع التعيينات أو الترقيات الخاصة بالموظفين تتم بموضوعية
دون أية اعتبارات شخصية ،استنادًا إلى أفضل الصفات والمهارات الشخصية المطابقة لمتطلبات
الوظيفة .على قادة المدارس مراعاة الحقوق الفردية في عمليات صنع القرار وممارسة السلطة ما
أمكن .يأخذ قادة المدارس بمشاركات أطراف العملية التعليمية في عمليات صنع القرار ومناقشة
األفكار وممارسة السلطة ما أمكن.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•تعيين المديرين ومساعديهم الذين يجسدون المبادئ األخالقية على النحو المنصوص عليه
في هذه السياسة.
•إعادة النظر في اإلجراءات الالزمة لتتماشى قيادات المدارس تمامًا مع هذه السياسة.
•توفير التدريب والتطوير لقادة المدارس والقادة المحتملين لتلبية التوقعات الواردة في هذه
السياسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إطالع جميع التربويين على الميثاق األخالقي والمهني كمبادئ توجيهية مكتوبة تكون بمثابة
مرجع ودعم في جميع اإلجراءات اليومية وعملية صنع القرار.
•ضمان وجود ممارسة ثابتة داخل المدرسة واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال إخفاق أحد
الموظفين في االلتزام بالمعايير األخالقية في ممارسة دوره.
•بناء القدرات القيادية األخالقية للقادة المؤهلين بما يتفق مع هذه السياسة.
•تنفيذ التقييم الذاتي وجمع األدلة لمعرفة رأي اآلخرين في قيادتهم ،من خالل تقديم الفرصة
ألعضاء فريقهم للتعبير عن آرائهم من خالل طريقة “ 360درجة” – على سبيل المثال  -لتقييم
قيادتهم.
•وضع آليات تدقيق لضمان خلو المدارس من الممارسات غير األخالقية.
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السياسة  :3حماية الطلبة
تتعلق بالمادة ( )5من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تُعرف حماية الطلبة بأنها :جميع التدابير والخطوات واإلجراءات التي يجب
اتخاذها لتفادي تعرض الطلبة في المدرسة أو خارجها خالل األنشطة المدرسية وخالل تنقلهم ألي
خطر أو ضرر ،سواءٌ االستغالل أو العنف أو اإليذاء الجسدي أو االعتداء الجنسي أو أية إهانة لفظية
أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع .فمن حق الطالب أن يكون في بيئة مدرسية آمنة وخالية من
أي شكل من أشكال إساءة المعاملة ،وتقدم باستمرار الرعاية والدعم والحماية لجميع الطلبة دون
تمييز.
الهدف:
•التأكيد على حماية الطلبة كمبدأ أساسي ينطلق من االلتزام األخالقي ،ووقايتهم ضد سوء
المعاملة أو األذى ،وضمان أمنهم ورعايتهم ،وهو ما تفرضه القوانين ذات الصلة السائدة في
الدولة.
•توجيه المدارس الخاصة في اإلمارة إلعداد سياسات وإجراءات مدرسية شاملة من أجل:
ـــ حماية الطلبة ،ومنع االستغالل والتسلط واالعتداء الجسدي والجنسي أو اإلهانة أو أي
نوع آخر من أنواع األذى الذي قد يتعرض له الطلبة ،ومعرفة أولئك الذين يمكن أن يكونوا
قد أصيبوا بضرر.
ـــ دعم نمو الطلبة ثقاف ًيّا واجتماع ًيّا ونفس ًيّا حتى يصبحوا أعضاء راشدين في المجتمع،
واثقين بأنفسهم.
السياسة:
تقع مسؤولية حماية الطلبة ورعايتهم على عاتق جميع المدارس بشكل كامل ،سواء في أثناء
وجودهم تحت رعاية المدرسة ،أو انتقالهم من المدرسة وإليها في حالة استخدام وسيلة المواصالت
التي توفرها المدرسة ،واالنتقال بين األنشطة التي تنظمها المدرسة .وعليها اتخاذ التدابير الممكنة
لمنع أي شكل من أشكال االستغالل واإلساءة واالضطهاد واإلهانة ،وأي تهديد أو خطر أو ضرر آخر
سواء كان جسد ًيّا أو جنس ًيّا أو معنو ًيّا ،ويجب على جميع المدارس االهتمام بأقصى قدر ممكن بأمن
الطلبة ورعايتهم.
يجب على مدير المدرسة أن يقوم مقام ولي األمر ،وأن يتحمل مسؤولية الطلبة خالل وجودهم في
المدرسة ،بما في ذلك تنقلهم من المدرسة وإليها باستخدام وسائل النقل المدرسية ،والتنقل في
أرجاء المدرسة ،وفي أثناء انتظارهم ومشاركتهم في األنشطة التي تنظمها المدرسة.
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كذلك على إدارة المدرسة تأمين االشراف على الطلبة قبل  45دقيقة من بدء الدوام المدرسي،
وبعد  90دقيقة من انتهائه .وإعالم أولياء االمور بذلك على أن يتحمل ولي األمر مسؤولية أبنائه خارج
هذين الوقتين.
وعلى المدارس إعداد سياسة تُعنى بحماية الطلبة ،تتبع القوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة عن
المجلس والسلطات المختصة في الدولة ،وتلتزم بتطبيقها .ويجب أن تمثل هذه السياسة مرجعا
لكل التدابير واإلجراءات التي تتخذها المدارس لحماية الطلبة من أي شكل من أشكال االعتداء أو
األذى ،على أن تتضمن هذه السياسة – على سبيل المثال– ما يأتي:
•سالمة المباني والنقل واألنشطة المدرسية.
•الصحة والرعاية والرفاه للطلبة.
•سلوك الطلبة وانضباطهم.
•سرية البيانات الشخصية للطلبة.
•أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات المدرسية.
•اإلشراف على الطلبة خالل اليوم الدراسي ،وفي األنشطة المدرسية ذات الصلة.
•خدمات اإلرشاد والدعم المدرسي التي تمكن الطلبة من التوجه لمرشد مهني موثوق به ،أو
الختصاصي اجتماعي ،أو من هو في موقع مماثل.
•إجراءات التدقيق المطلوبة لجميع الموظفين في المدرسة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
•إجراءات إبالغ ولي األمر والمجلس والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة عن أي حادث يمس
أمن الطلبة.
•سرية التقارير والتحقيقات المتعلقة بحوادث سوء معاملة الطلبة ،وتقارير التعامالت ذات العالقة
مع المجلس والجهات الحكومية ذات الصلة.
•توفير التدريب المستمر المتعلق باإلسعافات األولية ،ونشر المعرفة في كل ما يتعلق بالصحة
والسالمة والوقاية؛ حتى يتسنى لجميع الموظفين في المدرسة معرفة ما يتوجب عليهم
القيام به وما يجب البحث عنه بشأن أمن الطلبة وسالمتهم (على سبيل المثال :اإلسعافات
األولية ،اإلنعاش القلبي الرئوي).
•التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لسماع آرائهم من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل
التي قد تشمل االستبانات والمناقشات الجماعية ،وتوفير فرص التعبير عن آرائهم مع ضمان
خصوصيتها ،وكذلك التوعية المستمرة ألولياء األمور وتوضيح المسؤوليات واألدوار المشتركة بين
البيت والمدرسة فيما يتعلق بحماية أبنائهم.
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وال تعنى هذه السياسة بإجراءات الوقاية ورفع التقارير والتحقيق فقط ،بل ينبغي أيضًا أن تبني بيئة
إيجابية آمنة ،تتضمن نظام الرعاية المدرسية ،وحاجات الطلبة الشخصية والتعليمية ،وحقوقهم
ومسؤولياتهم ،تماشيًا مع السلوك الذي تتوقعه المدرسة من الطلبة.
إن الحماية الفعالة للطلبة تقوم على الدعم والتشجيع؛ فالطلبة بحاجة  -قبل كل شيء  -إلى
الشعور بالثقة واالطمئنان إلى العاملين معهم ،دون الخوف من التعرض لسوء المعاملة أو االستغالل
أو االضطهاد.
اإلبالغ عن الحوادث
المدارس ملزمة بالقيام بتحقيق شامل في حوادث سوء المعاملة التي قد يتعرض لها الطلبة من
استغالل أو عنف أو إيذاء جسدي أو اعتداء جنسي أو أية إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من
أي نوع ،ويشار لها جميعا بـ (إساءة معاملة الطلبة) ،ورفع تقرير بذلك على الفور إلى المجلس،
وفي حال ثبوت أي حادث من هذا النوع ،أو االشتباه في وقوعه ،يكون مدير المدرسة (أو رئيس
مجلس األمناء أو مالك المدرسة  -في حالة كان مدير المدرسة هو من صدرت عنه اإلساءة )-
هو المسؤول عن:
•اتخاذ إجراءات فورية لحماية جميع األطراف كإبالغ السلطات المختصة ،مع مراعاة القوانين
األخرى التي قد تتعلق بالحادثة.
•إبالغ قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة  /إدارة التراخيص واالعتماد فورًا عن الحادث هاتف ًيّا،
وكتاب ًيّا في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من وقوع الحادث.
•إبالغ ولي األمر فورًا عن الحادث.
•إيقاف أي موظف عن العمل فورًا في حالة اتهامه بإساءة معاملة الطلبة إذا كان االعتداء المنسوب
للموظف ينطوي على جريمة وفقا ألحكام القوانين السائدة في الدولة عمال بأحكام المادة 112
من قانون تنظيم عالقات العمل ،مع ضرورة إبالغ السلطات المختصة في هذه الحالة إلى أن
ينتهي التحقيق في األمر واتخاذ قرار بشأن أهلية الموظف لمواصلة العمل بالمدرسة.
•إجراء تحقيق رسمي والحصول على بيانات مكتوبة من جميع األطراف.
•رفع تقرير مكتوب إلى قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة  /إدارة التراخيص واالعتماد بالمجلس
خالل أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث عن طريق البريد اإللكتروني الرسمي

).(private.schools@adec.ac.ae
•إنهاء خدمة أي موظف فور ثبوت إدانته من السلطات المختصة بإساءة معاملة الطلبة ،تطبيقًا
ألحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته.

24

يُلزِم المجلسُ المدارس  -عند تعاملها مع حاالت إساءة معاملة الطلبة  -بإجراء تحقيق ،ونقل
المعلومات بشكل واضح ودقيق عند تعاملها مع الجهات الحكومية ذات العالقة ،مثل :هيئة الصحة
في أبوظبي ومؤسسات الرعاية االجتماعية وأقسام الشرطة .وعلى المدارس االحتفاظ بالتقارير
ذات الصلة وإبالغ المجلس بهذه التعامالت إذا طلبها.
في حال اكتشاف المدرسة حادثة إساءة معاملة بليغة ألحد الطلبة خارج المدرسة ،يجب عليها
أن تأخذ الموضوع على محمل الجد ،وتتابع الحالة بالتنسيق مع االختصاصي االجتماعي ،وتتخذ
ما يلزم من إجراءات لحماية الطالب ،بما في ذلك التواصل مع ولي أمره لبحث الموضوع ،أو إحالة
الموضوع إلى الجهات المختصة في الدولة (مؤسسات الدعم االجتماعي) .وعلى المدرسة إعداد
تقرير مفصل بالحالة واإلجراءات المتخذة بشأنها .ويحفظ هذا التقرير في ملف الطالب .إذا انطوت
اإلساءة على جريمة ،يجب على المدرسة تبليغ الجهات المختصة.
مخالفة هذه السياسة:
كل من يخالف هذه السياسة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ،ويخضع للعقوبات المنصوص عليها
وفقا للوائح المجلس وسياساته ومتطلباته ،مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•التأكد من أن المباني توفر بيئة آمنة وداعمة ومطابقة لمتطلبات المجلس.
•الموافقة على سياسات المدرسة وإجراءاتها وتحديثاتها ،التي تُعنى بحماية الطلبة.
•التأكد من أن سياسة المدرسة وإجراءات التعيين فيها تتضمن شرط استكمال إجراءات التدقيق
المطلوبة من جميع الموظفين في المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
•التأكد من أن سياسات المدرسة تشمل اإلجراءات التي من شأنها أن تمنع الحاالت التي
يمكن أن تؤدي إلى إساءة معاملة الطلبة ،على سبيل المثال :من خالل مراقبة الطلبة عند
وجودهم في رعاية المدرسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسة حماية الطلبة ونشرها في المدرسة ،وتطبيقها بشكل فعال ،ومراجعتها
وتحديثها عند الحاجة.
•التأكد من أن جميع الموظفين في المدرسة قد خضعوا إلجراءات التدقيق المطلوبة.
•ضمان تطبيق إجراءات من شأنها منع الحاالت التي قد تؤدي إلى إساءة معاملة الطلبة.
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•ضمان وجود اهتمام من المدرسة بحماية الطلبة ،واتخاذ إجراءات فورية إذا اشتبهت في وجود
حاالت إساءة معاملة الطلبة.
•التأكد من أن الطلبة  -وغيرهم من األشخاص  -قادرون على اإلبالغ عن شكوكهم بأمان ،دون
خوف من التعرض لالنتقام أو العقاب.
•معرفة آراء الطلبة وأولياء األمور بخصوص األمن والحماية داخل المدرسة.
•رفع تقرير بالتحقيق في أي حالة من حاالت االعتداء أو األذى المحتمل للطلبة في المدرسة،
وفق ما تنص عليه إرشادات المجلس وإجراءاته.
•تدريب جميع الموظفين بشكل مناسب في مجال الوعي بقضايا حماية الطلبة وسرية إجراءات
ملفات التحقيق.
• االحتفاظ ببيانات الطلبة بشكل واضح وتحديثها دور ًيّا.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

السياسة  :4الترخيص اإللزامي
تتعلق بالمادة ( )7من الالئحة التنظيمية
التعريف:
يشير الترخيص إلى :الموافقة التي يمنحها المجلس على الطلب الذي يقدمه األشخاص -
الطبيعيون أو االعتباريون  -لفتح مدرسة خاصة في اإلمارة وتشغيلها.
الهدف:
•توضيح متطلبات المجلس لفتح مدرسة وتشغيلها من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
السياسة:
الترخيص اإللزامي
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس مدرسة خاصة قبل الحصول على رخصة مدرسة
خاصة من المجلس ،ويخضع الترخيص لشرط استيفاء المدرسة شروط المجلس ومعاييره لقطاع
المدارس الخاصة وضمان الجودة.
الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب
إذا اتخذت الجهة المتقدمة للحصول على رخصة مدرسة خاصة شكل شركة ،وجب توافر الشروط
اآلتية:
•أن تكون الشركة مسجلة في اإلمارة وفقًا للقوانين والنظم السارية في هذا الخصوص.
•أن يكون في الشركة شريك أو أكثر من المواطنين ،ال تقل حصته عن  % 51من رأس المال.
•أن تقدم ما يثبت مالءتها المالية التي تمكنها من الوفاء بجميع المتطلبات المالية الواردة في
لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته ،بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات الترخيص والتشغيل،
وقدرتها على تغطية تكاليف تشييد المبنى المالئم أو استئجاره ،وتجهيزه بما يتناسب مع نطاق
الترخيص المطلوب ،وبما يفي بكافة اشتراطات المجلس في هذا الخصوص.
•أن تعين ممثال ً لها ،شريطة أن تتوافر فيه الشروط المقررة أدناه فيما يتعلق بالشخص الطبيعي
(باستثناء شرط المالءة المالية).
•اجتياز إجراءات التدقيق المطلوبة.
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•تقديم طلب ترخيص كامل وفق نموذج الترخيص الصادر عن المجلس.
يحتاج الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على رخصة مدرسة خاصة إثبات ما يأتي:
•أن يكون من مواطني الدولة.
• أال يقل عمره عن  25سنة.
•أن يتمتع باألهلية القانونية الكاملة.
•أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ،أو جنحة مخلة بالشرف أو
األمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقًا للقانون.
•أن يثبت مالءته المالية التي تمكنه من الوفاء بجميع المتطلبات المالية الواردة في لوائح المجلس
وسياساته ومتطلباته ،بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات الترخيص والتشغيل ،وقدرته على
تغطية تكاليف تشييد المبنى المالئم أو استئجاره ،وتجهيزه بما يتناسب مع نطاق الترخيص
المطلوب ،وبما يفي بكافة اشتراطات المجلس في هذا الخصوص.
•أن يجتاز إجراءات التدقيق المطلوبة.
•أن يقدم طلب ترخيص كامال ً وفق نموذج الترخيص الصادر عن المجلس.
على الرغم مما جاء أعاله  -بخصوص اشتراط وجود شريك أو شركاء مواطنين يملكون ما ال يقل
عن  % 51من رأس مال الشركة في حالة كان طالب الترخيص شركة ،واشتراط أن يكون المتقدم
مواطنا إذا كان طالب الترخيص فردا  -تخضع الطلبات المقدمة من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة  2007بشأن السماح لمواطني دول مجلس
التعاون بممارسة األنشطة االقتصادية والمهن في الدولة ،أو أي قرار يعدله أو يحل محله ،وذلك وفقا
للكيفية التي يطبّق القرار بها من دائرة التنمية االقتصادية في اإلمارة.
المالءة المالية
على المستثمر الذي يتقدم بطلب رخصة مدرسة أن يرفق بطلبه ما يثبت مالءته المالية ،ولهذه
الغاية يشترط المجلس ما يأتي:
•على المستثمر الذي ال يرغب بطلب قطعة أرض من المجلس تقديم ما يثبت مقدرته المالية
على بناء المدرسة.
•أما المستثمر الراغب في الحصول على قطعة أرض تعليمية من المجلس ،فيسري بشأنه ما
يأتي:
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أ  -في حال التمويل الشخصي يجب إيداع  % 50من قيمة المشروع في حساب مصرفي باسم
المدرسة في أحد مصارف الدولة قبل التقدم بطلب للحصول على الرخصة من المجلس ،ومن
ثم إيداع كامل المبلغ في نفس حساب المدرسة المخصص للمشروع ،بعد حصوله على رسالة
الرخصة المبدئية ،وقبل رفع الطلب للحصول على قطعة أرض من الجهات المعنية ،باإلضافة
إلى تقديم كشف حساب آلخر ستة أشهر للحساب المصرفي الخاص بالمدرسة.
ب  -أما في حال استخدام تمويل مصرفي فيجب تقديم رسالة من المصرف تؤكد الموافقة على
التمويل ،واعتماد قيمة المشروع ،إما بنسبة  ،%100أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة
المشروع ،والنسبة المتبقية من رأس المال إلجمالي قيمة المشروع يودعها المالك في
المصرف.
الشروط الواجب توافرها في طلبات الترخيص
ينبغي أن يكون الطلب المقدم للمجلس مستوفيًا شروط الترخيص ،وأن يتضمن النقاط الرئيسة
والمهمة وفقا لمعايير الترخيص وإجراءاته ولوائحه المعمول بها لدى المجلس .وأال ينطوي على
محتويات غير مالئمة أو منسوخة أو مقتبسة دون ذكر المصدر .وال يحصل على ترخيص كل من
يسعى إلنشاء مدرسة خاصة وتشغيلها بشكل ال يتوافق مع لوائح ترخيص المدارس على النحو
المبين في هذه السياسة ،والسياسات من ( )5إلى (.)11
قبول الطلب
في حال استيفاء الطلب شروط الترخيص ،تصدر رسالة لصاحب الرخصة تمكنه من إتمام اإلجراءات
األخرى مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
رفض الطلب
•يرفض أي طلب ال يستوفي شروط الترخيص.
•تعد إدارة التراخيص تقريرًا يوضح أوجه القصور في الطلب ،ويستطيع طالب الترخيص إعادة تقديم
الطلب المعدل في موعد أقصاه ثالثون يوم عمل من تاريخ تسلّمه التقرير ،أو أربعون يوم عمل
من تاريخ إعداد التقرير ،أيهما أقصر.
•إذا رُفض الطلب المعدل لعجزه عن استيفاء الشروط ،فلن يقبل تعديله مجددا .ويحق لمقدم
الطلب تقديم طلب جديد بعد مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ صدور قرار رفض الطلب المعدل.
نقل الرخصة
ال يسمح للمدرسة بتغيير ملكية الشركة ،سواء بتغيير الشركاء فيها ،أو إضافة شركاء ،أو حذف
شركاء ،خالل مدة الرخصة المؤقتة أو الرخصة العامة إال بعد موافقة المجلس .وتعد موافقة المجلس
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شرطًا مسبقًا للتغيير .وبعد التأكد من أن المحال إليه قد استوفى الشروط المالية والقانونية
المنصوص عليها في لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته وما قد يحدده المجلس من شروط
ومتطلبات أخرى من وقت آلخر.
تعديل الرخصة
ينبغي على المدرسة تعديل الرخصة المدرسية الموجودة في ظل الظروف اآلتية:
•إضافة صفوف دراسية أو تقليص عددها دون الحاجة لبناء أقسام.
•إضافة صفوف دراسية أو تقليص عددها مع الحاجة لبناء أقسام (انظر السياسة .)66
•إضافة المناهج أو إلغاؤها ،علمًا أنه ال يسمح للمدرسة بتدريس أكثر من منهاج واحد ،إنما
يمكنها إضافة برنامج الدبلوم الدولي إلى المنهاج البريطاني أو األمريكي للمرحلة الثانوية بعد
حصول المدرسة على شهادة من المؤسسة الدولية المعنية وتقديم طلب للمجلس للموافقة
على إضافة المنهاج (انظر السياسة .)41
•تغيير الملاّ ك أو الشركاء.
•تغيير الكيان القانوني.
•إضافة مبانٍ جديدة (انظر السياسة .)66
•تغيير اسم المدرسة أو عنوانها.
يجب على المدرسة الراغبة في القيام بأي مما سبق تقديم طلب إلكتروني والحصول على
موافقة مسبقة من المجلس .ويجب أن تقدم استمارة طلب لتعديل الرخصة المدرسية الموجودة.
يتوفر نموذج طلب تعديل رخصة المدارس الخاصة في مكاتب المجلس وعلى موقعه اإللكتروني.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم من يرغب في فتح مدرسة خاصة وتشغيلها وتعديل رخصتها بما يأتي:
•إكمال النماذج المطلوبة ضمن المدة الممنوحة حسب سياسة المجلس.
•توفير متطلبات األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين على النحو المفصل في هذه السياسة.
•اجتياز إجراءات التدقيق المطلوبة.
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السياسة  :5فئات الرخص
تتعلق بالمادة ( )8من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•تحديد فئات الرخص المختلفة المتاحة للمدارس الخاصة.
السياسة:
يقدم المجلس ثالث فئات مختلفة من الرخص :األولى والثانية فئتان إجباريتان ،أما الفئة الثالثة
(وهي الرخصة المعتمدة*) فهي رخصة اختيارية ذات مستوى عالٍ ال تمنح إال للمدارس المتميزة
والمؤهلة للتقدم للحصول عليها وفقا للشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.
وعليه يكون ترتيب الفئات كما يأتي:
 .1رخصة مؤقتة للمدارس الجديدة.
		
 .2رخصة عامة.
 .3رخصة مدرسة معتمدة من المجلس.
مزيد من التفصيل في السياسات ( ،)6و( ،)8و(.)10
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم الراغبون المؤهلون في فتح مدرسة خاصة ،أو الحصول على رخصة من فئة ما بما يأتي:
•معرفة فئات الرخص المختلفة المتاحة وخصائصها ،والوقوف على متطلبات كل منها.

(*مالحظة :كافة السياسات الواردة في هذا الدليل والمتعلقة باالعتماد أو الرخصة المعتمدة غير مفعلة حاليا ،وسيعلن
المجلس عن البدء بتطبيقها في وقت الحق).
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السياسة  :6منح رخصة مؤقتة لمدرسة جديدة واعتماد خطة التشغيل
تتعلق بالمادتين ( )9و( )10من الالئحة التنظيمية
تعريفات:
الرخصة المؤقتة :هي الرخصة التي يمنحها المجلس إلى مقدم الطلب للسماح للمدرسة
بمباشرة أعمالها التعليمية .وبعد موافقة المدير العام على طلب المدرسة بمنحها رخصة مؤقتة،
يصبح هذا الطلب وأية شروط أخرى يفرضها المجلس في هذه الحالة بمثابة خطة التشغيل
المقترحة والمعتمدة :وهي خطة تتكون من وثائق مفصلة تُسلم مع طلب المدرسة الموافق
عليه ،وتحوي ثالثة عناصر :العنصرين الفني والمالي وعنصر البناء.
العنصر الفني :ذلك الجانب من خطة التشغيل الذي يبين المراحل الدراسية ،والمنهاج ،وأدوات
التقييم ،والسياسات ،وعدد الصفوف ،وعدد الطلبة ،والخبرات التعليمية واإلدارية التي ستستقطبها
المدرسة ،وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها المجلس ،إضافة إلى التعهد بااللتزام بالميثاق
األخالقي والمهني للمجلس.
الخطة المالية :هي خطة يعدها طالب الترخيص أو من يمثله ،تحدد رأس مال المدرسة ،والنفقات
التشغيلية المتوقعة للسنوات األولى من تشغيلها وفقًا لنوع الرخصة إذا كانت مؤقتة ،أو حصّلت عن
طريق طلب تقديم عروض ،وتستغرق الخطة المالية ما بين خمس إلى سبع سنوات.
عنصر البناء :ذلك الجانب من خطة التشغيل الذي يبين التصميم المبدئي لمبنى المدرسة
ومواصفاته ،بما يعكس مطابقته لمتطلبات المجلس ،ومالءمته لنطاق الترخيص المطلوب ،ومراعاته
لحاجات التوسع المستقبلي ،ويخضع العتماد المجلس ،وموافقة السلطات المحلية المختصة ذات
العالقة في اإلمارة.
الهدف:
التحقق مما يأتي:
•التزام المدرسة – ملاّ كًا وإدارة  -بالميثاق األخالقي والمهني.
•امتالك ملاّ ك المدارس المالءة المالية الكافية إلنشاء مدرسة وتشغيلها على نحو مستدام.
•استيفاء المتطلبات الفنية والمالية ،ومتطلبات البناء والتصميم عند تقديم الطلب.
•التأكد من أن كل مدرسة ترخص لديها خطة تشغيل مستدامة ومعتمدة ،وتركز على تعليم
عالي الجودة ،وتتناسب وحاجات التعليم في اإلمارة.
•التأكد من أن كل مدرسة – بكافة إعداداتها وتجهيزاتها -متوافقة مع خطتها التشغيلية المعتمدة.
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السياسة:
منح رخصة مؤقتة لمدرسة جديدة
•يجب على طالب الترخيص تقديم طلب ترخيص إلكتروني مكتمل يحوي العنصر الفني والعنصر
المالي وعنصر البناء وفق نموذج المجلس ،والذي يتضمن  -على سبيل المثال  -:رأس المال،
والنفقات التشغيلية ،وأعداد الطلبة المتوقعة ،والجوانب األكاديمية فيما يخص التعليم والتعلم.
•يتطلب المجلس إجراء التدقيق المطلوب على جميع األشخاص المتقدمين بطلب الرخصة (انظر
السياسة .)7
•يمنح المدير العام هذه الرخصة إلنشاء مدرسة خاصة جديدة وتشغيلها ،بناءً على الموافقة على
الطلب المقدم للمجلس ،على أن يستوفي المتطلبات ذات الصلة على النحو المبين في لوائح
المجلس وسياساته ومتطلباته.
•تسري هذه الرخصة لمدة عام واحد من بدء التشغيل ،ويمكن تجديدها وفقا للقواعد والنظم
المحددة من المجلس (انظر السياسة .)11
األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين حصلوا على األراضي أو المباني المدرسية الحكومية
الشاغرة من قبل المجلس إلنشاء مدرسة خاصة وتشغيلها من خالل عملية طلب تقديم العروض،
يحصلون على رخصة مؤقتة عند مباشرة األعمال التعليمية يعتمدها المدير العام (انظر السياسات
 77و  .)86يجب على جميع العروض المقدمة المؤهلة تلبية المتطلبات على النحو المبين في لوائح
المجلس و سياساته ومتطلباته.
خطة التشغيل
يجب على المدرسة التقيد بخطة التشغيل ما لم يوافق المجلس على أية تعديالت ،وتكون المدرسة
مسؤولة عن تطبيقها وااللتزام بها عند تأسيس المدرسة وفي أثناء تشغيلها.
على مقدمي طلب الحصول على رخصة مدرسة استصدار رخصة مكتب إلدارة المدرسة من دائرة
التنمية االقتصادية؛ للحصول على الموافقات على التصاميم من الجهات الرسمية األخرى.
على المدارس تقديم تقرير شهري إلى المجلس لبيان التقدم المحرز في خطة التشغيل ،ومدى
توافقه مع العناصر المحددة في خطة التشغيل.
باستكمال جميع الجوانب المتعلقة بالمرافق المدرسية والكادر التدريسي والمنهج ،تصبح المدرسة
في وضع يؤهلها لمباشرة عملياتها التعليمية بعد الحصول على موافقة المجلس على ذلك.
على المدارس تقديم جميع الوثائق والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة إلى
المجلس ،والخضوع للتفتيش من المجلس .فإذا تبين للمجلس جاهزية المدرسة لبدء عملياتها
واستقبال الطلبة ،يمنحها الموافقة على مباشرة عملياتها التعليمية.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مقدمو طلبات الترخيص للحصول على رخصة مؤقتة للمدارس الجديدة بما يأتي:
•الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ودائرة التنمية
االقتصادية.
•استكمال الطلب ،وتقديم جميع الوثائق المطلوبة ضمن المدة الممنوحة حسب سياسة
المجلس.
•دفع رسوم تقديم الطلب (انظر السياسة .)16
•االلتزام التام – في حالة الموافقة على الطلب  -بخطة التشغيل التي على أساسها منحت
الرخصة .وال يسمح بأي تغيير أو تعديل عليها إال بموافقة المجلس.
•تقديم تقارير شهرية للمجلس في أثناء إنشاء المدرسة؛ لبيان التقدم المحرز وفقًا لخطة
التشغيل.
•تقديم جميع الوثائق المطلوبة ،والخضوع للتفتيش في حالة استعداد المدرسة لمباشرة
العمليات التعليمية.
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السياسة  :7تجديد الرخصة المؤقتة
تتعلق بالمادة ( )11من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•تعريف ملاّ ك المدارس بمتطلبات تجديد الرخصة المؤقتة.
السياسة:
تبقى الرخصة المؤقتة للمدرسة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ مباشرة العمليات التعليمية،
ويمكن تجديدها لمدة سنة دراسية واحدة إذا:
•لم تستوف المدرسة متطلبات الحصول على رخصة عامة بعد خضوعها لتقييم ميداني.
•تقدمت المدرسة بطلب تجديد ،وذلك قبل ستين يوما على األقل من تاريخ انتهاء الرخصة
الحالية.
•تقدمت المدرسة باألدلة المناسبة التي تدل على تحقيق إنجازات كافية من خالل الخطة
التشغيلية.
•خضعت المدرسة لتقييم ميداني وجاءت نتيجته متوافقة مع شروط المجلس.
•قدمت المدرسة الرخص السارية الصادرة عن الجهات الحكومية األخرى (كدائرة التنمية
االقتصادية ،وإدارة الدفاع المدني ،وهيئة الصحة  -أبوظبي).
•قدمت أحدث خطة تطوير للمدرسة ،وأحدث تقرير مدقق للحسابات المالية ،وأية متطلبات
أخرى.
•موافقة فريق الصحة والسالمة في المجلس.
•سددت المدرسة رسوم التجديد المقررة.
ويجب على المدارس تقديم وثائق تجديد الرخصة على النحو المطلوب عن طريق نظام الترخيص
اإللكتروني التابع للمجلس.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تقديم الطلب وتقديم المستندات المطلوبة ضمن المدد المحددة.
•االلتزام بالخطة التشغيلية التي وافق عليها المجلس ،وعدم إدخال أية تعديالت عليها دون
الحصول على موافقة مسبقة من المجلس.
• دفع رسوم تجديد الرخصة المؤقتة.
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السياسة  :8منح الرخصة العامة
تتعلق بالمادة ( )12من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•تحديد متطلبات المجلس وإجراءاته بشأن حصول المدرسة على الرخصة العامة.
السياسة:
لكي تستمر المدرسة في أعمالها عليها الحصول على رخصة عامة خالل عامين من تاريخ مباشرة
األعمال التعليمية في المدرسة ،وتسري الرخصة العامة لمدة عامين ،ويجوز تجديدها بقرار من
المدير العام .ويمنح المجلس هذه الرخصة لكل مدرسة خضعت للتفتيش ،وحصلت على تقدير ال
يقل عن (مرضٍ) (انظر السياسة .)13
يعتمد المجلس في إصدار الرخصة العامة على المتطلبات اآلتية:
•تقديم طلب الحصول على الرخصة العامة قبل ستين يوما على األقل من تاريخ انتهاء الرخصة
الحالية.
•خضعت المدرسة لتقييم ميداني ،وجاءت نتيجته متوافقة مع شروط المجلس.
•تقديم الرخص السارية الصادرة عن الجهات الحكومية األخرى (كدائرة التنمية االقتصادية ،وإدارة
الدفاع المدني ،وهيئة الصحة  -أبوظبي).
•تقديم أحدث خطة تطوير للمدرسة ،وأحدث تقرير مدقق للحسابات المالية ،وأية متطلبات أخرى.
•نتيجة أحدث تفتيش/تقييم ،أو توصيات الزيارة الرقابية من المجلس.
•موافقة فريق الصحة والسالمة في المجلس.
•سداد رسوم منح الرخصة العامة المقررة.
ويقدم طلب الرخصة العامة عن طريق نظام الترخيص اإللكتروني التابع للمجلس .وتسري الرخصة
العامة طوال مدة سريان الرخص الصادرة عن الجهات الحكومية األخرى.
يمكن للمدرسة االحتفاظ بالرخصة العامة طالما أنها تستوفي متطلبات المجلس .وتسري الرخصة
المؤقتة على المدارس التي لم تستوف شروط منح الرخصة العامة.
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تعبئة نموذج الطلب إلكترون ًيّا وتقديم المستندات المطلوبة ضمن المدد المحددة.
•الخضوع لعمليات تفتيش/تقييم المجلس.
•استيفاء متطلبات رخص الجهات الحكومية ذات الصلة.
•دفع الرسوم المقررة.
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السياسة  :9تجديد الرخصة العامة
تتعلق بالمادة ( )13من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•تحديد المتطلبات الالزمة لتجديد الرخصة العامة.
السياسة:
يجب على المدرسة تقديم طلب تجديد الرخصة العامة قبل ستين يوما على األقل من تاريخ انتهائها.
يعتمد المجلس في إصدار الرخصة العامة على عدد من المؤشرات والمتطلبات ،بما في ذلك  -على
سبيل المثال:-
•تقديم المدرسة طلب التجديد قبل ستين يوما على األقل من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية وفقًا
للنموذج المعتمد من المجلس.
•خضوع المدرسة لتقييم ميداني تصب نتائجه في صالح المدرسة ،وحصولها على تقدير ال يقل
عن (مرضٍ).
•تقديم الرخص السارية الصادرة عن الجهات الحكومية األخرى (كدائرة التنمية االقتصادية ،وإدارة
الدفاع المدني ،وهيئة الصحة  -أبوظبي).
•تقديم أحدث خطة تطوير للمدرسة ،وأحدث تقرير مدقق للحسابات المالية ،وأية متطلبات أخرى.
•نتيجة أحدث تفتيش /تقييم ،أو توصيات الزيارة الرقابية من المجلس.
•موافقة فريق الصحة والسالمة في المجلس.
•سداد رسوم التجديد المقررة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يجري المجلس عمليات تفتيش وزيارات رقابية أخرى  -حسب الحاجة  -عند
النظر في طلب تجديد الرخصة العامة .ويقدّم طلب تجديد الرخصة العامة عن طريق نظام الترخيص
اإللكتروني التابع للمجلس.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•االلتزام بمتطلبات الرخصة ومدد تجديدها.
•تقديم طلب تجديد الرخصة كما ذكر أعاله.
•دفع الرسوم المقررة لتجديد الرخصة.
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السياسة  :10منح الرخصة المعتمدة*
تتعلق بالمادة ( )14من الالئحة التنظيمية
تعريف::
ألغراض هذه السياسة:
•االعتماد :هو وسيلة لتطوير المدرسة ،وعملية ضمان للجودة التي تؤدي إلى االعتراف الدولي
بها من قبل وكاالت اعتماد معترف بها عالم ًيّا وموافق عليها من المجلس.
•الرخصة المعتمدة من المجلس :هي أعلى فئة من فئات الترخيص ،وتعدّ تمييزًا للمدارس
التي تقدم خدمة تعليمية ذات جودة عالية .وتصدر هذه الرخصة بعد انتهاء المدرسة من الدراسة
الذاتية ،وخضوعها لمراجعة اعتماد خارجية تركز على تأكيد تحقيق المدرسة المعايير العالية.
الهدف:
•تشجيع أصحاب الرخص على تطوير المدرسة ،وتعديل رخصتها من عامة إلى معتمدة.
السياسة:
ترتبط هذه السياسة بالسياسة ( )21التي تحدد كيفية حصول المدارس على االعتماد من وكالة
يوافق عليها المجلس.
يجب على المدارس تقديم طلب الرخصة المعتمدة وسداد الرسوم المقررة .ويمنح المدير العام
المدرسةَ رخصة معتمدة إذا حققت نتيجة من الفئة (أ) عند تقييمها ،وحصلت على اعتماد من قبل
وكالة اعتماد يوافق عليها المجلس .وتعد المدرسة بموجب هذا الترخيص قد لبت معايير المجلس
الخاصة بالحصول على الرخصة على النحو المبين في السياسة (.)21
تكون الرخصة المعتمدة الممنوحة من المجلس صالحة لمدة ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار
المدير العام بمنحها.
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة التي تتقدم إلى المجلس بطلب الحصول على رخصة معتمدة بما يأتي:
•الخضوع لعملية االعتماد والحصول على االعتماد الخارجي.
•تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمدة ،وتقديم المستندات المطلوبة ضمن المدد المحددة،
مع شهادة االعتماد الصادرة عن وكالة االعتماد الموافق عليها من المجلس.
•تقديم خطة التطوير اإلستراتيجية المعتمدة من المجلس والقابلة للتطبيق لمدة خمس سنوات.

(*مالحظة :كافة السياسات الواردة في هذا الدليل والمتعلقة باالعتماد أو الرخصة المعتمدة غير مفعلة حاليا ،وسيعلن
المجلس عن البدء بتطبيقها في وقت الحق).
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السياسة  :11رسوم الترخيص والضمانات المالية
تتعلق بالمادة ( )16من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة:
•رسوم طلب الترخيص :هي الرسوم المقررة بشأن كل ما يتعلق بإجراءات الترخيص.
•رسوم إصدار الترخيص :هي الرسوم المقررة إلصدار الترخيص وتجديده.
•الضمان المصرفي :يشير إلى الكفالة المصرفية التي قد يشترطها المجلس في حالة عدم
التزام المدرسة بأي من نصوص الالئحة وهذه السياسة.
الهدف:
•تحديد رسوم كل فئة من فئات الرخص.
•إبراز حق المجلس في تحصيل رسوم الترخيص أو طلب ضمانات مالية من المدارس الخاصة.
السياسة:
تفرض هذه السياسة أن يدفع جميع مقدمي طلب الحصول على رخصة مدرسة (مؤقتة أو عامة
أو معتمدة) رسومًا مناسبة.
ويحدد المجلس  -بصفة دورية  -الرسوم المفروضة على منح الرخص ،أو تجديدها ،أو تعديلها ،بقرار
صادر من المدير العام .بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
يجوز للمجلس أن يطلب من المدارس غير المعتمدة تقديم ضمان مصرفي ألمر المجلس؛ وذلك
لتغطية قيمة التعويضات التي قد تصرف ألولياء األمور ،أو الموظفين بالمدرسة ،أو أي طرف آخر،
والتي قد تنجم عن عدم التزام المدرسة بأي من أحكام الالئحة التنظيمية وهذه السياسة .وتعادل
قيمة الضمان المصرفي ( )% 5من الرسوم المدرسية اإلجمالية السنوية للطاقة االستيعابية
القصوى للمدرسة وفق ما ورد في طلب الترخيص المعتمد من المجلس .ويكون الضمان المصرفي
بالصيغة والشروط التي يحددها المجلس.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم المتقدمون بطلب الحصول على رخصة مدرسة ،أو تجديد رخصة مدرسة قائمة ،أو تعديلها،
بما يأتي:
•دفع الرسوم المقررة إلجراءات الترخيص .علمًا بأن هذه الرسوم غير مستردة.
•توفير ضمان مالي ألمر المجلس؛ الستخدامه في الحاالت المبينة في هذه السياسة.
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السياسة  :12العطالت الرسمية
تتعلق بالمادة ( )17من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير العطالت الرسمية إلى أيام اإلجازات الموافقة للمناسبات الدينية
كاألعياد ،أو المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ،أو المناسبات األخرى في الدولة على النحو المحدد
من المدير العام.
الهدف:
•العمل على توافق العطالت الرسمية لجميع المدارس الخاصة في اإلمارة.
•تعزيز التواصل االجتماعي بين أفراد المجتمع عن طريق توحيد العطالت المدرسية واإلجازات
الدراسية.
السياسة:
يحظر على أية مدرسة عقد يوم دراسي خالل أي من أيام العطالت الرسمية التي تحددها اإلمارة
دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس ،ويصدر المدير العام من وقت آلخر قرارًا تحدد
فيه العطالت المدرسية ،وعلى المدارس االلتزام بهذه العطالت ،على أال تتعارض مع مواعيد عقد
االختبارات الدولية ،أو االختبارات الخارجية التي تعقدها األنظمة التعليمية المختلفة داخل الدولة.
وتلتزم المدارس بالدولة بتوحيد اإلجازات الدراسية وفقًا لمدد اإلجازات الواردة في قرار مجلس الوزراء
رقم (6/96خ  )2/لسنة  ،2013وأي قرار يحل محله ،إضافة إلى الضوابط التي يصدرها المجلس في
هذا الشأن.
على إدارات المدارس إعالم الطلبة وأولياء األمور بمواعيد العطل الرسمية .كما يجب عليهم -
وعلى جميع الموظفين في المدارس الخاصة  -القيام بواجباتهم اليومية في المدارس قبل العطلة
الرسمية وبعدها ،حتى في حاالت انخفاض معدالت حضور الطلبة ،مثال :عند غياب بعض الطلبة
 بقصد  -قبل العطلة الرسمية أو بعدها ،دون إذن .ويشجع المجلس إدارات المدارس والمعلمينعلى تعزيز قيم التعليم واالنضباط وأثره على المدى الطويل في الطالب وتعليمه العالي ووظيفته
المستقبلية .ويجب على إدارات المدارس والمعلمين إبالغ الطلبة وأولياء األمور بسياسات الحضور
والغياب؛ لتوعيتهم بعواقب مخالفتها( .انظر السياسات  59و .)60
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•االلتزام بمتطلبات هذه السياسة.
• تحديد العطالت الرسمية في التقويم المدرسي المعتمد من المجلس.
•إعالم جميع الموظفين بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور بتواريخ العطالت الرسمية واإلجازات
الدراسية في وقت مبكر.
•التأكد من أن الطلبة وأولياء األمور على معرفة بسياسات الحضور والغياب وآثارها في تعلم
الطلبة وتقدمهم.
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السياسة  :13الموقع اإللكتروني
تتعلق بالمادة ( )18من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،موقع المدرسة اإللكتروني هو الموقع اإللكتروني الذي تنشئه المدرسة
وتصممه لخدمة األهداف المدرسية .وتحوي صفحات هذا الموقع معلومات عن المدرسة ،مثل :رؤية
المدرسة ورسالتها ،ومعلومات التواصل ،واألنشطة الالصفية.
الهدف:
•االستخدام الفعال لموقع المدرسة اإللكتروني كوسيلة للتواصل مع أصحاب العالقة في المدرسة
والمجتمع.
•إبقاء المهتمين /المعنيين من المجتمع على علم بخطط المدرسة وعملياتها وأنشطتها.
السياسة:
تلتزم المدرسة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات أوال ً بأول ،ويجب أن يقدم
الموقع – كحد أدنى  -عرضًا عا ًمّا لبيانات االتصال الخاصة بالمدرسة ،والخدمات التي تقدمها،
والرسوم اإللزامية ،ورسوم المواصالت ،ورسوم األنشطة االختيارية ،والرسوم األخرى ،وتقارير اإلدارة
السنوية ،وتقارير التفتيش ،وخطط تطوير المدرسة ،وبيانات إنجازات الطلبة ،والسياسات ذات الصلة
بالطلبة وأولياء األمور ،مثل :سياسة القبول ،والمنهج الدراسي المعتمد ،ومجلس األمناء ،واألنشطة
المستقبلية كاجتماعات أولياء األمور والمعلمين.
يجب على مدير المدرسة التأكد من أن محتوى الموقع يقدم معلومات قيمة ،وأنه مصمم بشكل
جيد ،ويُحدَّث باستمرار ،لتحسين الصورة المهنية للمدرسة .وينبغي أن يتوافق محتوى الموقع مع
قيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده .كما يجب أال يتضمن أية معلومات عن المدرسة
تتعارض مع رخصة المدرسة المعتمدة من المجلس .والمدرسة هي المسؤولة عن ضمان سرية
صفحات موقعها اإللكتروني التي تحوي المعلومات الشخصية عن الطلبة والموظفين في المدرسة،
وعلى أعمال الطلبة وسجالتهم (انظر السياسة  .)38كما يجب على مدير المدرسة  -أيضًا  -التأكد
من أن الموقع سهل االستخدام ويمثل مرجعًا سريعًا للطلبة وألولياء أمورهم وللمجتمع.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بها وتحديثه بشكل منتظم تطبيقًا لمتطلبات هذه السياسة.
•االستعانة بالمهنيين أو اإلداريين المسؤولين عن إنشاء موقع المدرسة اإللكتروني وتحديثه
وصيانته.
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السياسة  :14اعتماد التقويم المدرسي
تتعلق بالمادة ( )19من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،يشير التقويم المدرسي إلى عدد أيام الدراسة الفعلية خالل السنة
الدراسية ،مع األخذ باالعتبار تاريخ بداية العام الدراسي ونهايته للموظفين والطلبة ،ومواعيد
االختبارات النهائية ،والعطل الرسمية ،واإلجازات الدراسية واألنشطة الالصفية ،وغيرها على النحو
الذي يحدده المجلس.
الهدف:
ضمان أن تتوافق تقويمات المدارس الخاصة مع التقويم المدرسي للمجلس وأهدافه وتوقعاته
التعليمية.
السياسة:
يحدد المجلس التقويم المدرسي والحد األدنى لساعات التدريس ،على أال يقل عن ( )175يومًا
دراس ًيّا في العام الدراسي الواحد .ويمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس
أمناء المدرسة ،على أن تُقدِّم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل ( )8أشهر من بدء العام الدراسي
للحصول على موافقة المجلس.
تلتزم المدارس بالقرارات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق بالتقويم المدرسي .يجب أن يشتمل
التقويم المدرسي -على سبيل المثال -على ما يأتي:
•العطالت الرسمية كاألعياد اإلسالمية واليوم الوطني للدولة (انظر السياسة .)12
•العطالت المدرسية /اإلجازات الدراسية ،وتلتزم المدارس بتوحيد اإلجازات الدراسية وفقًا لمدد
اإلجازات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (6/96خ  )2/لسنة ،2013أو أي قرار الحق يحل
محله ،والضوابط التي يصدرها المجلس.
•مواعيد االختبارات النهائية.
•األنشطة الالصفية على النحو الوارد في السياسة (:)49
ـــ األنشطة التي يشارك فيها أفراد من خارج المدرسة.
ـــ األنشطة التي تُمارَس خالل جميع العطالت وأيام الراحة.
ـــ األنشطة التي تُمارَس خارج المدرسة داخل الدولة.
ـــ األنشطة التي تُمارَس خارج الدولة.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة المجلس ضمن المدة المحددة.
•إطالع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء األمور على التقويم المدرسي السنوي.
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السياسة  :15الصور الرسمية والعلم والنشيد الوطني للدولة
تتعلق بالمادة ( )20من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•إظهار التوقير واللباقة والوالء في التعامل مع جميع الرموز الوطنية للدولة.
•تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء في جميع المدارس في اإلمارة.
السياسة:
يجب على المدارس إظهار التوقير واللباقة عند التعامل مع جميع الرموز الوطنية للدولة .وتلتزم
المدارس بعرض الصور الرسمية ورفع العلم وترديد النشيد الوطني للدولة على النحو اآلتي:
الصور الرسمية:
يجب االلتزام بوضع الصور الرسمية ألصحاب السمو الشيوخ في مكان واضح في مدخل المبنى
المدرسي الرئيس ،ويكون ترتيب الصور الرسمية من اليسار إلى اليمين كاآلتي:
1.1مؤسس الدولة.
2.2رئيس الدولة.
3.3نائب رئيس الدولة.
4.4ولي عهد إمارة أبوظبي.
كما تلتزم المدارس بمراعاة جميع األمور المتعلقة باستخدامات الصور الرسمية كما هو موضح في
دليل استخدامات األعالم وصور أصحاب السمو الشيوخ في مدارس إمارة أبوظبي.
علم الدولة:
يجب على المدارس رفع علم الدولة بشكل بارز داخل المبنى المدرسي (حيث ينظم عادة الطابور
الصباحي) ،وأمام المبنى المدرسي من الخارج طوال أيام األسبوع .وينبغي دائما أن يرفرف العلم
بحرية في قمة السارية .كما يجب أن يكون بحالة جيدة ومناسبة دائمًا ،وال يجوز أبدًا رفعه إذا كان
تالفًا أو باهت األلوان .وفي جميع األحوال ،يجب أن ال يلمس سطح األرض أو أن يسقط ويبقى على
األرض .وينكّس العلم بإنزاله إلى منتصف السارية في حاالت إعالن الحداد الرسمي في الدولة.
كما تلتزم المدارس بمراعاة جميع األمور المتعلقة باستخدامات علم الدولة كما هو موضح في دليل
استخدامات األعالم وصور أصحاب السمو الشيوخ في مدارس إمارة أبوظبي.
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النشيد الوطني للدولة:
على جميع المدارس تنظيم طابور الصباح في كل يوم دراسي .ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية
إقامة طابور الصباح وضمان حسن سيره ،ويجب أن يردد الطلبة النشيد الوطني للدولة في بداية
الطابور .وعلى القيادة المدرسية والمعلمين والموظفين والطلبة والزوار إظهار التوقير الالزم للنشيد
الوطني في أثناء تأديته.
على جميع الطلبة من رياض األطفال إلى الصف ( 12السنة  )13حضور طابور الصباح ،لذلك
من األفضل التجمع في منطقة مناسبة في المدرسة تتسع لجميع الطلبة .وتلتزم المدارس
باستخدام منشآتها بكفاءة لتمكين جميع الطلبة من حضور طابور الصباح .على سبيل المثال:
المالعب ،الصاالت الكبيرة ،الفصول .وينبغي تظليل المنطقة التي اختيرت إلجراء طابور الصباح
أو تغطيتها؛ لحماية الطلبة من أشعة الشمس المباشرة أو األحوال الجوية األخرى .ويجب على
القيادة المدرسية والمعلمين والموظفين إيالء اهتمام خاص بالطلبة المعوقين (ذوي االحتياجات
الخاصة) ،وبالذين لديهم ظروف صحية تمنعهم من حضور الطابور ،إذ يمكن إعفاء هؤالء الطلبة من
المشاركة في طابور الصباح بناء على تقرير طبي أو طلب خطي من أولياء األمور.
مخالفة هذه السياسة:
ينجم عن اإلساءة للعَلم أو غيره من الرموز الوطنية للدولة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدرسة
إضافة الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات استنادا لقانون العقوبات (انظر السياسة .)78
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•االلتزام بجميع اللوائح والمتطلبات المتعلقة بهذه السياسة.
•عرض الصور الرسمية ورفع علم الدولة وترديد النشيد الوطني وإقامة طابور صباحي منضبط
ومنظم يتبع كل القواعد المذكورة أعاله.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ*

*ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺳﻴﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ*

السياسة  :16الحصول على االعتماد
تتعلق بالمادة ( )21من الالئحة التنظيمية
التعريفات:
ألغراض هذه السياسة ،يحدد المجلس االعتماد بأنه :نظام لتمييز أنجح النماذج المدرسية،
ويشجع على اإلبداع واالبتكار على المستوى التعليمي وينطوي على عملية ذات مستوى عالٍ
تضمن الجودة وتؤدي إلى حصول المدرسة على االعتراف الدولي .ويكون ذلك عن طريق منح
وكالة  -يعترف بها المجلس – المدرسةَ اعتمادًا ،يؤهلها للحصول على رخصة معتمدة من المجلس.
ومصطلح االعتماد مصطلح يشير إلى المكانة العالية الممنوحة للمدارس الناجحة.
الدراسة الذاتية :هي أولى خطوات االعتماد .والهدف األساسي منها هو تحسين برنامج
المدرسة التعليمي .وتمهّد الطريق أمامها للحصول على االعتماد .خالل هذه المرحلة ،تحدد فرق
الدراسة الذاتية التابعة للمدرسة نقاط قوتها ،والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين ،استنادًا إلى
معايير االعتماد.
وتستهدف الرخصة المعتمدة من المجلس المدارس التي حصلت على تقدير النطاق (أ) في
نتائج عملية التفتيش .هذه الرخصة هي من الفئة الثالثة من فئات الترخيص المتوفرة للمدارس
بعد الرخصة المؤقتة والرخصة العامة ،وتقترن باالعتراف العام والمكانة العالية وغيرها من الفوائد
التي تجنيها المدرسة .وتكون صالحة لمدة خمس سنوات يجب على المدرسة خاللها الحفاظ على
المعايير العالية ،وتكون مثاال ً على الجودة الفائقة للتعليم في اإلمارة.
وتشمل المقاييس األخرى المستخدمة في التأهل للحصول على هذه الرخصة ما يأتي :أدلة على
اإلشراف الفعال الذي يبذله مجلس األمناء ،وتقديم خطة تطوير خمسية إستراتيجية ترتبط بوضوح
بتقرير الفريق الزائر من وكالة االعتماد ،والدراسة الذاتية التي أجرتها المدرسة.
الهدف:
تشجيع المدارس على تحقيق الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي لعام " :2030نظام تعليمي على
مستوى عالمي ،يكون بمثابة مركز إقليمي ودولي للتميز في التعليم ،وتوفير الفرص ذات الصلة
لجميع المتعلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ".وتنص هذه السياسة على متطلبات الحصول
على االعتماد ،وأهلية الحصول على رخصة معتمدة من المجلس.
ويهدف المجلس في هذا اإلطار إلى مشاركة المدارس بشكل ذاتي في عملية ضمان الجودة ،مما
يحفز المدارس الجيدة ويدفعها نحو التميز.
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السياسة:
خالل مدة الرخصة ،تكون المدرسة مسؤولة أمام المجلس من خالل التقارير السنوية والزيارات
اإلشرافية والرقابية التي يجريها خالل العامين الثاني والرابع .وسوف يُجري المجلس التفتيش
الدوري "ارتقاء" في نهاية السنة الخامسة ،ما لم تتغير الظروف ،وفي حال استدعى أداء المدرسة
إجراء تفتيش بموجب طلب (وفقًا ألحكام المادة رقم ( )63بشأن التفتيش في الالئحة التنظيمية).
ستمنح المدارس الحاصلة على االعتماد مزيدًا من االستقاللية واالمتيازات على النحو اآلتي:
•اإلعفاء من دورة تجديد الرخصة العامة لمدة سنتين عن طريق الحصول على رخصة معتمدة
صالحة لمدة خمس سنوات.
•اإلعفاء من التفتيش الدوري "ارتقاء" -ما لم يتطلب أمر استثنائي ذلك -على مدى السنوات
األربع األولى من الرخصة ،وال يُجرى التفتيش الدوري إال في نهاية السنة الخامسة ،مع بقاء
المدرسة خاضعة للزيارات اإلشرافية والرقابية كما هو محدد في السياسة (.)58
•اإلعفاء من موافقة المجلس على األنشطة الالصفية ضمن المعايير المسموح بها ،وكما هو
محدد في السياسة ( .)49حيث تُقدَّم هذه المعلومات إلى المجلس للعلم فقط.
•اإلعفاء من موافقة المجلس على سياسات المدرسة ،حيث تُقدَّم هذه السياسات إلى المجلس
للعلم فقط في حال طلب منها ذلك .ويجب على سياسات المدرسة أن تتوافق مع اللوائح
والقوانين الصادرة عن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس.
•اإلعالن واإلشادة بإنجازات المدرسة من خالل وسائل اإلعالم التابعة للمجلس ،وخاصة مدى
مشاركة المدرسة في أنشطة التطوير المهني مع المدارس أخرى.
•الحصول على لوحة خاصة لإلعالن عن تحقيق المدرسة أعلى فئة من فئات الرخص التي
يمنحها المجلس للمدارس.
منح الرخصة المعتمدة:
للتأهل للحصول على هذه الرخصة يجب على المدرسة المرشحة أن تكون من النطاق (أ) ،وتوفر
سبعة متطلبات رئيسة للمجلس:
 .1تقرير الدراسة الذاتية المقدم إلى وكالة االعتماد.
 .2تقرير فريق وكالة االعتماد الذي زار المدرسة.
 .3شهادة االعتماد الصادرة عن الوكالة.
 .4خطة التطوير اإلستراتيجية لخمس سنوات مرتبطة بالمتطلبين ( )1و(.)2
 .5أن تحصل على تقدير ال يقل عن (جيد) في الفاعلية العامة للمدرسة ضمن التقييم الدوري
إلطار التقييم ،وأال تحصل على تقدير يقل عن درجة (مرض) في أي معيار من معايير التقييم.
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اً
دليل على تطبيق نظام حوكمة فعال ،بما في ذلك مجلس األمناء ،مع وضوح مهامه ومسؤولياته.
.6
 .7أن تلبي أية متطلبات أخرى وفقًا لما يحدده دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.
يمكن للمدرسة التي تسعى إلى الحصول على هذه الرخصة تقديم طلب للمجلس والحصول على
معلومات عن وكاالت االعتماد المعترف بها ،حتى تتمكن من اختيار الوكالة التي تناسبها والتواصل
معها مباشرة ،حيث تكون جميع المعامالت التالية مع الوكالة عن طريق المدرسة .تُمنح المدرسة
الرخصة المعتمدة عند تلبية جميع المتطلبات بنجاح.
المدرسة مسؤولة عن جميع التكاليف المتعلقة بتأهيلها للحصول على الرخصة ،مثل :الرسوم
التي تفرضها الوكالة التي اختارتها المدرسة ،والتكاليف المرتبطة بزيارات استضافة موظفي الوكالة
المعينين .وال يتحمل المجلس أي مسؤولية عن أي تكاليف أو رسوم تتكبدها المدرسة في الحصول
على االعتماد من الوكالة أو الحفاظ عليه.
في حال كانت المدرسة معتمدة بالفعل من وكالة يعترف بها المجلس ،وحصلت على التقدير
المطلوب في أحدث تفتيش لها خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ االعتماد الصادر عن الوكالة،
تصبح المدرسة مؤهلة للحصول على رخصة معتمدة من المجلس طالما استوفت جميع الشروط
األخرى للحصول على الرخصة.
تجديد رخصة معتمدة:
من أجل تجديد الرخصة المعتمدة يجب على المدرسة أوال ً تحقيق نتيجة النطاق (أ) (جيد أو أعلى)
في بند الفاعلية العامة للمدرسة خالل التفتيش الدوري "ارتقاء" الذي يُجرى عادة في السنة
الخامسة من سنوات عمل المدرسة الحالية برخصة معتمدة مدتها خمس سنوات .هذه النتيجة
تؤهلها لتكرار عملية تلبية جميع المتطلبات للحصول على رخصة معتمدة من المجلس .خالل
الدراسة الذاتية وزيارة تجديد االعتماد تحتفظ المدرسة المؤهلة بالرخصة المعتمدة بشرط أن تلبي
جميع متطلبات المجلس المحددة في هذه السياسة وال تتجاوز ستة أشهر بعد مدة السنوات
الخمس المحددة للرخصة المعتمدة.
في حال فقدت المدرسة اعتمادها من وكالة االعتماد ،أو لم تلبِّ الدراسة الذاتية متطلبات االعتماد،
أو تجاوزت مدة الزيارة ستة أشهر بعد مدة السنوات الخمس األصلية للرخصة المعتمدة ،ستغيَّر
رخصة المدرسة من رخصة معتمدة إلى رخصة عامة ،وسوف تكون المدرسة عندها ضمن أحكام
الرخصة العامة وشروطها.
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مخالفة هذه السياسة:
إذا تبين إخفاق أي مدرسة معتمدة في دعم المعايير المقبولة لألداء أو التشغيل من خالل الزيارات
اإلشرافية والرقابية ،أو من خالل شكوى يكون المجلس قد تحقق من شرعيتها من خالل عملية
تفتيش ،سيُصدر المجلس أمر تطوير أو التزام إذا استدعى األمر.
في حال أخفقت المدرسة في استيفاء شروط األمر الموجه لها خالل مدة محددة ،يكون للمجلس
الحق في إلغاء الرخصة المعتمدة من المدرسة وإعادتها إلى فئة الرخصة العامة في حال استيفاء
شروطها ،وقد يؤدي استمرار المدرسة في اإلخالل بشروط األمر إلى فرض جزاءات إدارية كتقييد
الرخصة وإلغائها وإغالق المدرسة.
انظر السياسة ( )78بشأن انتهاكات قوانين المجلس ولوائحه للحصول على معلومات مفصلة حول
نتيجة مخالفة هذه السياسة.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة الحاصلة على رخصة معتمدة بما يأتي:
•التقيد بخطتها اإلستراتيجية الخمسية للتطوير.
• بذل كل جهد ممكن للحفاظ على فريق القيادة نفسه في جميع مراحل عملية الدراسة
الذاتية.
•المشاركة بإمكاناتها في تحقيق رؤية أبوظبي  2030من خالل توفير فرص المساهمة للتربويين
في المدارس اإلقليمية األخرى للمشاركة في أنشطة التطوير المهني.
•الحفاظ على مكانتها ،مدرسةً عالية الجودة تحقق توقعات المجلس الفائقة.
•الحفاظ على وضعها ،عضوًا جيدًا من أعضاء وكالة االعتماد التي اختارت االنضمام إليها.
•أن تلبي أية متطلبات أخرى وفقًا لما يحدده المجلس.
•تقديم الوثائق اآلتية إلى المجلس في التواريخ المقررة المنصوص عليها:
 .1تقرير الدراسة الذاتية.
 .2تقرير فريق وكالة االعتماد الذي زار المدرسة.
 .3شهادة االعتماد الصادرة عن الوكالة.
 .4خطة التطوير اإلستراتيجية لخمس سنوات ،مرتبطة بالمتطلبين ( )1و (.)2
•دليل على تطبيق نظام حوكمة فعال ،بما في ذلك مجلس أمناء واضح المهام والمسؤوليات.
•الخضوع للزيارات اإلشرافية الرقابية في السنة الثانية والرابعة ،وإجراء تفتيش “ارتقاء” الدوري
الرسمي الكامل في السنة الخامسة.
•دفع الرسوم المطلوبة ،وتجديد رخص الجهات الحكومية األخرى على النحو المطلوب.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ

السياسة  :17الحوكمة
تتعلق بالمادة ( )22من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تعرف قواعد الحوكمة بأنها :مجموعة من القواعد والممارسات واإلجراءات
التي يجرى من خاللها توجيه المدرسة وتسييرها ،بما يضمن العدالة والمساءلة والشفافية والجودة
والنزاهة وتوازن المصالح بين كافة األطراف ذات العالقة ،دون اإلخالل بقيم التعليم والميثاق األخالقي
للمجلس .وتعمل الحوكمة على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العالقة بالمدرسة ،بما في
ذلك الطلبة ،وأولياء أمورهم ،والهيئات اإلدارية والتدريسية والفنية ،ومزودي الخدمات ،والهيئات
الحكومية ،والمجتمع األوسع ،إضافة إلى مالكي المدرسة.
الهدف:
•التأكد من أن جميع المدارس لديها قواعد حوكمة أعدت على نحو صحيح وفعال ،استنادًا إلى
مجلس أمناء فعال.
السياسة:
ترتبط هذه السياسة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة ( )18بشأن تحديد مهام مجلس األمناء ،وتبين
تفاصيل بعض الخصائص األساسية لطريقة عمل مجلس األمناء .مثل :متطلبات التمثيل ،والسرية،
واستقاللية أعضائه.
يجب على كل مدرسة أن تعد قواعد الحوكمة الخاصة بها ،وأن تبين تكوين مجلس األمناء ومهامه
ومسؤولياته وآليات عمله بما ال يتعارض مع أحكام هذا الدليل ،وتعد أي من قواعد الحوكمة الغية
وباطلة في حال تعارضت مع أي من أحكام الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لها ،أو مع هذا الدليل.
ويجب أن تُطبق هذه القواعد في جميع األوقات بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات السارية
ووفقا ألحكام هذا الدليل.
ترفع المدرسة قواعد الحوكمة للمجلس فور االنتهاء من إعدادها ،وفي مدة ال تزيد على ثالثة أشهر
من تاريخ إصدار الرخصة المؤقتة ،ليوافق عليها المجلس ويقرها ،كما تلتزم برفع أية تعديالت مقترحة
لهذه القواعد للحصول على موافقة المجلس عليها قبل العمل بها.
مع األخذ باالعتبار متطلبات المجلس والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة ،يكون لكل مالك مدرسة
حرية التصرف في تكوين مجلس األمناء ،وشروط الحوكمة المعتمدة ،وهياكل مجلس األمناء التي
أنشئت إلعداد أعمال هذا المجلس ودعمه.
األصل أن يكون مقر مجلس أمناء المدرسة داخل الدولة .وفي حال أنه كان لدى مالك المدرسة أو
مشغلها هيكل إداري أو مجلس أمناء خارج الدولة – على أن يلبي متطلبات الحوكمة المحددة في
الالئحة التنظيمية وفي هذا الدليل  -يجب عندها تشكيل مجلس استشاري إضافي داخل الدولة
يتألف من ممثلين من أعضاء الهيئة التدريسية ،وأولياء األمور ،والشركات المحلية ،على النحو الذي
تحدده هذه السياسة لتحقيق متطلبات عضوية مجلس األمناء.
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وال يجوز أن يكون المجلس االستشاري هو ذاته مجلس أولياء األمور االعتيادي بالمدرسة  -الذي
يركز عادة على دعم األنشطة والفعاليات المدرسية ،والمساهمة في تعزيز إنجازات الطلبة ،إلخ
 بل يجب على المجلس االستشاري أن يكون بمثابة الصوت المحلي للمدرسة في الشؤونالمتعلقة بسياسات المدرسة والحوكمة ،ويجب أن تتاح له قناة للتواصل مع نظام الحوكمة المعتمد
من المالك أو المشغل خارج الدولة ،وذلك من خالل وجود عضو من الفريق التنفيذي للمالك أو
المشغل كعضو في المجلس االستشاري للمدرسة داخل الدولة إذا أمكن.
وإذا اختارت المدرسة إنشاء مثل هذا المجلس االستشاري ،يجب أن تكون المدرسة قادرة على
أن تثبت لمقيمي المجلس أن هذا المجلس االستشاري يلعب دورًا هادفًا في إجراءات المدرسة
المتعلقة بالحوكمة واتخاذ القرارات ،وفقا لالئحة التنظيمية وهذا الدليل.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم أصحاب الرخص بما يأتي:
•إعداد قواعد الحوكمة الخاصة بها وفقا ألحكام هذا الدليل ،ورفعها إلى المجلس في مدة ال
تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة المؤقتة؛ ليوافق عليها المجلس ويقرها .كما تلتزم
برفع أية تعديالت مقترحة لهذه القواعد للحصول على موافقة المجلس عليها قبل العمل بها.
•اتخاذ خطوات عاجلة لتشكيل مجلس أمناء – إذا لم يكن قد شُكّل بعد  -مع األخذ بعين االعتبار
الهيكل المقصود ،والموظفين المناسبين ،والعالقة المقترحة بين المالك ومدير المدرسة (الرجوع
إلى السياسة .)18
•ضمان اإلدارة الفعالة ،والتأكد من توفر المهارات والكفاءات المطلوبة في مجلس األمناء.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•وضع السياسات واإلجراءات التي تمكن مجلس األمناء من تنفيذ أهدافه ،مع حفظ نسخة
رئيسة محدثة للسياسات واإلجراءات في أنظمة معلومات المدرسة.
•ضمان أن يراعي الموظفون جميعهم السياسات واإلجراءات المتعلقة بتمكين مجلس األمناء
من تنفيذ أهدافه.

54

السياسة  :18تعيين وتحديد مهام مجلس األمناء
تتعلق بالمادة ( )23من الالئحة التنظيمية
التعريف:
يُعرف مجلس األمناء :بأنه مجلس معين من مالكي المدرسة ،يضم في عضويته ممثلين من ذوي
الكفاءة ،وأولياء أمور الطلبة ،ويضطلع بالمهام والصالحيات المنصوص عليها في هذه السياسة،
على النحو الذي تحدده قواعد الحوكمة الخاصة بالمدرسة.
مهام مجلس األمناء :هي المهام التي يضطلع بها مجلس األمناء ،والمنصوص عليها في هذه
السياسة ،وتهدف إلى توجيه المدرسة وتسييرها بما يضمن العدالة والمساءلة والشفافية والجودة
والنزاهة وتوازن المصالح بين كافة األطراف ذات العالقة دون اإلخالل بقيم التعليم والميثاق األخالقي
للمجلس.
ألغراض هذه السياسة ،يشير تضارب المصالح إلى :الفائدة المالية ،أو المصلحة الشخصية ،أو
أي مصلحة أخرى قد يحققها أحد أعضاء مجلس األمناء بسبب أعمال المدرسة ويمكن أن تتضارب
ومصلحة المدرسة .ومن األمثلة على ذلك:
•مطالبة المدرسة بشراء السلع أو الخدمات التي تقدمها األعمال التجارية المملوكة كليًا أو جزئيًا
ألحد أعضاء مجلس األمناء أو أحد أقاربه.
•مطالبة المدرسة بتوظيف قريب أو صديق أحد أعضاء مجلس األمناء ،دون اتباع خطوات التوظيف
الصحيحة ،ودون أن يحقق هذا الشخص الشروط المطلوبة للوظيفة.
الهدف:
•التأكد من اتخاذ القرارات اإلستراتيجية التي تؤثر في سير عمل المدرسة بشكل جماعي
في مستوى مجلس األمناء ،بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة ،ووفق أفضل الممارسات
المتبعة ،مع مراعاة االلتزام بقيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته.
•تحديد متطلبات التمثيل الواجب توافرها في مجلس األمناء.
•توضيح كيفية عمل مجلس األمناء.
•التأكيد على أهمية سرية مناقشات مجلس األمناء واستقالليته (إذا دعت الحاجة ،وعلى سبيل
المثال :مناقشة العقد الوظيفي لمدير المدرسة).
السياسة:
تتعلق هذه السياسة بتعيين مجلس األمناء وتحديد مهامه ،وتبين تفاصيل بعض الخصائص األساسية
لطريقة عمل مجلس األمناء ،مثل :متطلبات التمثيل والسرية واستقاللية أعضائه .مع األخذ باالعتبار
متطلبات المجلس والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة ،يكون لكل مالك مدرسة حرية التصرف
في تكوين مجلس األمناء وشروط الحوكمة المعتمدة وهياكل مجلس األمناء التي أنشئت إلعداد
أعمال مجلس األمناء ودعمه.
يجب على كل عضو من أعضاء مجلس األمناء االلتزام بوظائف مجلس األمناء الجماعية .ال يترتب
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على أي عضو من مجلس األمناء أية مسؤولية شخصية تتعلق بأي عمل أو قرار يتخذونه إذا عملوا
بنزاهة وبطريقة معقولة وبحسن نية.
يكون مجلس األمناء مسؤوال ً أمام المجلس عن تطبيق خطط المدرسة اإلستراتيجية وتحقيق
أهدافها ورسالتها ،ويمارس األمناء دورًا مهمًا في ضمان مساءلة المديرين عن طريقة تنفيذهم
خطط المدرسة اإلستراتيجية والوفاء برسالتها وتحقيق أهدافها.
ويقدم مجلس األمناء الدعم والمشورة إلى مدير المدرسة والموظفين بها ،فيما يتعلق بتوضيح
الرؤية اإلستراتيجية وتقديم المشورة في األمور المالية وغيرها من األمور المهنية وضمان الجودة.
ويجب عليهم  -على وجه الخصوص  -زيادة فعالية هياكل المدرسة المتعلقة بالمساءلة وصياغة
الرؤية اإلستراتيجية أو دعمها ،والتأكد من وجود قيادة مالية خبيرة وتقديم المشورة للمالك وتقييم
فعالية مدير المدرسة في تطبيق السياسات التي اعتمدها مجلس األمناء ،واألولويات اإلستراتيجية
وإدارة الميزانية .وعلى مجلس األمناء ترك األمور التشغيلية لمدير المدرسة وهيئته اإلدارية والتركيز
على شؤون الحوكمة اإلستراتيجية .ومن مسؤوليات مجلس األمناء الرئيسة ما يأتي:
•تحمل المسؤولية أمام المجلس بتعريف أصحاب الشأن من المجتمع المدرسي بمهام المدرسة
وأهدافها.
•المراجعة الدورية ألهداف المدرسة وتطلعاتها والعمل على تنفيذها ،وتقييم مدى التقدم الذي
أحرز في هذا الصدد .وعلى مجلس األمناء مراجعة المهام والرسالة بصورة منتظمة لضمان
نجاحهما.
•ضمان الفعالية والكفاءة في تصريف أعمال المدرسة وفقًا للوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
•الدراية التامة بجميع اللوائح واألنظمة االتحادية والمحلية المتعلقة بالمدارس الخاصة ،واتخاذ ما
يلزم للتحقق من التزام المدرسة بتطبيقها والتقيد بأحكامها.
•االستجابة لتوجيهات المجلس ومتطلباته ،على سبيل المثال :فيما يتعلق بنتائج التفتيش
والمسائل المتعلقة باالمتثال.
•تعيين مدير المدرسة وتقييمه وإعفاؤه من منصبه إذا لزم األمر بعد موافقة المجلس.
•تكليف مدير المدرسة بتحمل مسؤولية تنفيذ الخطط والسياسات التي يعتمدها مجلس األمناء.
•اعتماد سياسات المدرسة وخطط تطويرها ،وضمان أن سياسات التطوير وخططه الموضوعة من
مدير المدرسة تدعم تحقيق رؤية المدرسة وقيمها.
•تحديد الحاجات المالية للمدرسة وميزانيتها التشغيلية واإلشراف على إعداد ميزانية المدرسة
والموافقة عليها.
•الموافقة على خطة المدرسة اإلستراتيجية والخطط التطويرية األخرى.
•مراجعة سياسات المدرسة الجديدة والتغييرات على السياسات القائمة والموافقة على
المناسبة منها.
•تحفيز القيم األخالقية مع مراعاة االلتزام بقيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده
وااللتزام بالسياسات من خالل اإلشراف والمتابعة المالئمة والفاعلة.
•قياس مدى نجاح المدرسة في تطبيق رسالتها وأهدافها والتأكد من اتخاذ اإلجراء التصحيحي
إذا أظهرت النتائج الحاجة لذلك.
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•التحقيق في الشكاوى الرسمية ضد المدرسة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بالتوافق مع سياسة
الشكاوى الخاصة بالمدرسة.
وقد تشمل مهام األمناء كذلك ما يأتي:
•حضور الفعاليات المدرسية الكبرى ،مثل اليوم الوطني للدولة.
•تكوين روابط وشراكات بين المدرسة والمجتمع.
•اإلشراف على إدارة أموال المدرسة.
•ضمان توفير مبانٍ استنادًا إلى معايير البناء والموارد ذات الجودة.
•مراجعة أداء الموظفين ورواتبهم وامتيازاتهم وشروط عملهم مقارنة مع المدارس األخرى المماثلة.
ال يشارك مالك المدرسة واألمناء في إدارة العمليات اليومية للمدرسة وال يكون لهم مكتب دائم فيها
وال يعطلون عمل المدرسة بالحضور اليومي إليها.
السرية
•يكون مضمون مناقشات مجلس األمناء سر ًيّا للغاية ،ويوافق أعضاؤه  -وغيرهم من المشاركين
في أي عمل من أعماله من وقت آلخر -على االحتفاظ بسرية هذه المناقشات كشرط من
شروط مشاركتهم فيها ،وينطبق هذا الشرط في أثناء مدة عملهم بالمدرسة وبعدها دون أي
حد زمني ما لم يكن اإلفصاح عنها واجبًا استنادًا للقانون.
االستقاللية
•يتولى رئاسة مجلس األمناء شخص يتصف بالحيادية وعدم التأثر بأية مصالح أو أهواء شخصية،
وال يجوز أن يكون ألعضاء مجلس األمناء مصالح يمكن أن تؤثر سلبًا في نزاهتهم في تغليب
مصالح المدرسة .وإذا ما وُجدت لدى أحدهم مثل هذه المصالح فإنها تُشكل أساسًا كافيًا
الستبعاده من هذا المجلس استنادًا إلى قواعد الحوكمة المعمول بها لدى المدرسة.
•يتحمل كل عضو في مجلس األمناء مسؤولية إبالغ األعضاء اآلخرين عن أية ظروف يمكن أن
تنطوي على تضارب محتمل في المصالح.
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التمثيل
•يجب أن يضم مجلس األمناء – للعمل بشكل فعال  -أعضاء من ذوي الخلق والسمعة الحسنة
والمهارات في المجاالت ذات الصلة ،مثل :القانون واإلدارة المالية والتعليم والخدمات االجتماعية
وحماية الطلبة والموارد البشرية والتسويق وتصميم المشاريع والبناء وغيرها ،وممن لهم معرفة
بقيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته.
•ولجعل الحوكمة فعالة وصحيحة يجب أن يضم مجلس األمناء ممثلين من المجتمع المدرسي
كأولياء األمور .على أن ال يستخدم األمناء من أولياء األمور وجودهم في هذا المجلس للدفاع عن
مصالحهم الشخصية أو مصالح أبنائهم ،بل عليهم المشاركة بأفكارهم ووجهات نظرهم لخدمة
كل الطلبة وتحقيق أهداف المدرسة .وكأحد الممارسات المثلى ،يُفضل أن ينتخب أولياء األمور
من يمثلهم في مجلس األمناء.
•كما يجب أن يضم مجلس األمناء ممثلاً واحدًا – على األقل  -عن هيئة التدريس ،حيث يمكن
للمدرسين المساهمة القيمة في عمل هذا المجلس ،على أال يستخدموا  -هم أيضًا  -وجودهم
في مجلس األمناء للدفاع عن مصالحهم الشخصية .وكأحد الممارسات المثلى ،يُفضل أن
يختار المعلم أو المعلمون الذين سينضمون لمجلس األمناء باالنتخاب من قبل الهيئة التدريسية
بالمدرسة.
•ويلعب ممثلو الشركات المحلية  -في كثير من األحيان  -دورًا مه ً
مّا في تحقيق أهداف المدرسة
ودعم برامجها؛ لذلك يشجع المجلس على أن يضم مجلس األمناء ممثلين منهم.
•يجوز لمالك المدرسة أن يرأس مجلس األمناء أو أن يكون عضوًا فيه ،ويكون له حق التصويت عند
اتخاذ القرارات وفقًا لما تنص عليه قواعد الحوكمة.
•ال يكون لمديري المدارس حق التصويت كبقية أعضاء مجلس األمناء ،ولكن يكون دورهم في
هذا المجلس  -بحكم منصبهم  -توفير معلومات مفيدة عن العمليات المدرسية وتقديم المشورة
والتحليل الالزم للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات .وال يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس
األمناء عندما تتعلق األمور التي تناقش بتقييمه وأدائه الوظيفي وشؤونه المالية أو في أي وقت
آخر يراه رئيس هذا المجلس مناسبًا.
•يجب أن تكون طريقة اختيار أعضاء مجلس األمناء واضحة وشفافة ومنظمة بطريقة تضمن
استمرارية هذا المجلس وتحافظ على المعرفة المؤسسية.
•لدى جميع أعضاء مجلس األمناء الحق الكامل في التصويت على قراراته.
•يشكل مجلس األمناء الخاص بالمدرسة من عدد من األعضاء ،ال يقل عن خمسة أشخاص وال
يزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس ،إال إذا كان حجم المدرسة وحاجاتها تتطلب أعضاء إضافيين.
•ال يسمح ألعضاء المجلس المحتملين تقديم أي هدايا مالية أو غيرها إلى مجلس األمناء .وال
يسمح لمجلس األمناء بقبول مثل تلك الهدايا باسم المدرسة لتأمين عضوية شخص ما أو
الحفاظ على عضوية أحد األعضاء في هذا المجلس.
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مدة العضوية في مجلس األمناء
•يجب أن يشغل عضو مجلس األمناء منصبه لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات .وإذا انتهت عضويته -
بسبب استقالته أو عزله من عضوية مجلس األمناء  -وجب تعيين عضو آخر إلكمال المدة .ويجوز
إعادة تعيين عضو مجلس األمناء لمدة أخرى من خالل عملية االختيار التي تُجرى في نهاية
المدة السابقة وفقًا لقواعد الحوكمة الخاصة بالمدرسة .أما المالك فإنه يُعفى من هذه الشروط
المتعلقة بمدة العضوية في مجلس األمناء.
•يعمل أعضاء مجلس األمناء بصفة شرفية ودون أجر ،باستثناء بعض النفقات ذات الصلة بالمدرسة
التي يراها مجلس األمناء مناسبة.
يُشجَّع مجلس األمناء على إجراء مراجعة سنوية ألدائه ،وطلب رأي مدير المدرسة كجزء من هذه
العملية؛ وذلك من أجل ضمان التحسين المستمر وتحديد أهداف مجلس األمناء للعام التالي.
المدارس التي تخفق في إقامة حوكمة فعالة من خالل مجلس األمناء  -على النحو الذي تقرره
عمليات التفتيش التابعة للمجلس  -تكون عرضة للعقوبات والجزاءات حسب القوانين السارية
واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة – ممثلة بمالك المدرسة ومجلس األمناء  -بما يأتي:
•االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه السياسة واللوائح ذات الصلة.
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السياسة  :19تشكيل اللجان الفرعية التابعة لمجلس األمناء
تتعلق بالمادة ( )24من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،تعرف اللجنة الفرعية التي يشكلها مجلس األمناء بأنها لجنة تخصصية
دائمة أو مؤقتة يشكلها مجلس األمناء لغرض معين ،وتعمل وفقًا لما يحدده قرار تشكيلها من
مسؤوليات وصالحيات ،على أن يكون دور تلك اللجان تقديم المساعدة والدعم لمجلس األمناء.
الهدف:
•توضيح حق مجلس األمناء في تشكيل لجان فرعية تدعمه وتسهل أعماله.
السياسة:
لمجلس األمناء تشكيل لجان فرعية تدعم أعماله وتساعده في إعدادها ،وهي تعتمد في ذلك
على مهارات األعضاء .مثل :لجنة الشكاوى (السياسة  )21ولجنة تطوير المدرسة (السياسة )22
واللجنة المدرسية إلدارة سلوك الطلبة (السياسة  .)50كما يمكن لمجلس األمناء تشكيل لجان
أخرى تكون لها وظائف مثل:
•الشؤون المالية.
•الصحة والسالمة.
•حماية الطلبة.
•المناهج والموارد المدرسية.
•المباني والمرافق المدرسية.
•شؤون الموظفين.
ويمكن الجمع بين بعض هذه الوظائف في إطار لجنة فرعية واحدة (مثل لجنة المالية واألغراض
العامة) وهذه اللجان مهمة بصفة خاصة عندما تقدم المدرسة طلب اعتمادها من وكالة اعتماد
خارجية كوسيلة إلظهار حوكمة جيدة وفاعلة.
األدوار والمسؤوليات:
يحق لمجلس األمناء أن:
•يشكل لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة  -عند الحاجة  -لتسهيل أعماله.
•يحدد المهام (األدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية) لهذه اللجان الفرعية.
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السياسة  :20اجتماعات مجلس األمناء
تتعلق بالمادة ( )25من الالئحة التنظيمية
التعريف:
النصاب القانوني :عدد أعضاء مجلس األمناء الواجب حضورهم  -ما ال يقل عن الثلثين  -الجتماعات
هذا المجلس لتكون األعمال التي يمارسها قانونية.
جح :هو الصوت الحاسم (عندما تتساوى كل األصوات).
الصوت المر ِّ
الهدف:
•التأكيد على ضرورة عقد مجلس األمناء اجتماعات منتظمة.
•تحديد متطلبات النصاب القانوني وآلية التوصل إلى قرارات مجلس األمناء.
السياسة:
يجتمع مجلس األمناء مرة واحدة كل ثالثة أشهر  -على األقل  -بناء على دعوة من رئيسه أو من
مالك المدرسة؛ لمناقشة مسار عمل مهامه ومسؤولياته ،والتوصل إلى قرارات جديدة ،والتأكد
من أن النتائج التعليمية والتشغيلية التي رُفعت إليه مطابقة لرؤية المدرسة ورسالتها وخطتها
اإلستراتيجية.
يعتبر اجتماع مجلس األمناء ذا نصاب قانوني إذا دُعي جميع أعضائه و حضره ما ال يقل عن الثلثين.
تصدر قرارات مجلس األمناء بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وفي حال تعادل األصوات يرجح
الجانب الذي منه رئيس الجلسة .يجب توثيق جميع محاضر اجتماعات مجلس األمناء وتقديمها
للمجلس عند اللزوم أو الطلب.
يجب على مدير المدرسة حضور اجتماعات مجلس األمناء  -دون أن يكون له الحق في التصويت
على القرارات  -لتقديم تقرير العمليات المدرسية واإلجابة عن أية استفسارات حول األداء التشغيلي
للمدرسة .وإذا تعذر على مدير المدرسة حضور االجتماع ،يُفوِّض مساعده للتصرف نيابة عنه .وال
يحضر مدير المدرسة أو من ينوب عنه اجتماعات مجلس األمناء عندما تتعلق األمور بمناقشة
تقييمه وأدائه الوظيفي ،وشؤونه المالية ،أو في أي وقت آخر يراه رئيس هذا المجلس مناسبًا.
قد تكون جلسات مجلس األمناء الرسمية مفتوحة أو مغلقة وفقًا لتقدير رئيسه .وفي جلساته
المفتوحة ،يمكن أن يسمح ألصحاب العالقة (مثل أولياء األمور والمعلمين ،الخ) بالحضور بصفة
مراقب .كما يمكنهم مسبقًا طرح موضوع ما للمناقشة ،على أن يرجع قرار إدراجه في جدول
األعمال ومشاركة أصحاب العالقة في المناقشة لتقدير رئيس هذا المجلس .ومن المتوقع أن يكون
جزء  -على األقل  -من كل اجتماع من اجتماعات مجلس األمناء االعتيادية اجتماعًا مفتوحًا .أما في
الجلسات المغلقة فال يجوز حضور غير األعضاء ومدير المدرسة وغيرهم من األشخاص المدعوّين من
مجلس األمناء تحديدًا .ويحضر في الجلسات التنفيذية المغلقة أعضاء مجلس األمناء فقط.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة (أعضاء مجلس األمناء ومدير المدرسة ومساعده) بما يأتي:
•تحقيق متطلبات هذه السياسة واللوائح ذات الصلة.
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السياسة  :21لجنة شكاوى المدرسة
تتعلق بالمادة ( )26من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،تشير لجنة شكاوى المدرسة إلى :اللجنة الفرعية الدائمة التي يشكلها
مجلس األمناء وهي اللجنة المدرسية المسؤولة عن النظر في الشكاوى الكتابية في حق المدرسة
وأسلوب عملها ،سواء من أولياء األمور أو الموظفين أو الطلبة أو غيرهم من أصحاب العالقة فيها،
والذين يُشار إليهم باسم (المشتكي).
الهدف:
•الرد على جميع الشكاوى ضد المدرسة وعملياتها ،ومعالجتها بشكل فعال وسريع.
السياسة:
يجب على المدارس تشكيل لجنة شكاوى دائمة ،تنظر في الشكاوى الكتابية ضد المدرسة وأسلوب
عملها ،والوصول إلى قرارات لحلها وفقًا لسياسات المدرسة وتطبيقًا للوائح المجلس وسياساته
ومتطلباته .ويكون مدير المدرسة هو رئيس لجنة الشكاوى ويجوز له تفويض هذه السلطة لمن يراه
مناسبًا.
ينبغي حل الشكاوى على مستوى المدرسة وبمساعدة المدير  -إذا لزم األمر -في حاالت الشكاوى
المقدمة من أولياء األمور والمعلمين أو غيرهم من الموظفين في المدرسة .وفي حالة عدم الرضا
بالحل الذي اقترحه المدير ينبغي على المشتكي رفع شكواه كتابة إلى لجنة شكاوى المدرسة،
(ويستبعد مدير المدرسة ويحل محله أحد أعضاء مجلس األمناء في حال كانت الشكوى المقدمة
ضد مدير المدرسة) وعلى اللجنة إرسال ردها بتسلّم الشكوى الكتابية في غضون  24ساعة
من تسلمها ،فتراجعها وتردّ عليها كتاب ًيّا في غضون عشرة أيام عمل .وفي حال عدم التعامل مع
الشكوى على نحو مالئم ،يحق للمشتكي اللجوء إلى المجلس للنظر في قرارات لجنة شكاوى
المدرسة.
كما يجب على المدرسة توثيق محاضر االجتماعات بين أعضاء اللجنة ومقدمي الشكاوى من أولياء
األمور أو المعلمين من أصحاب العالقة ،وتقديمها إلى مجلس األمناء – والمجلس إذا طلب ذلك –
كما يجب على المدرسة تزويد المجلس باسم رئيس لجنة شكاوى المدرسة وبياناته التي تسهل
التواصل معه.
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األدوار والمسؤوليات:
ملك المدارس ومجلس األمناء بما يأتي:
يلتزم اّ
•تشكيل لجنة شكاوى المدرسة.
•اإلشراف على عمل لجنة شكاوى المدرسة.
•التأكد من أن لجنة شكاوى المدرسة تتعامل مع جميع الشكاوى بشأن المدرسة وعملياتها
مهنيا وبشكل فعال وسريع.
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•التعامل مع الشكاوى الرسمية مهن ًيّا من خالل اإلجراءات المذكورة في هذه السياسة والمادة
( )26المقابلة لها في الالئحة التنظيمية وبما يتوافق مع سياسات المدرسة.
•إبالغ أولياء األمور والطلبة والموظفين وأصحاب العالقة اآلخرين في المدرسة بمهام لجنة
الشكاوى ومسؤولياتها.
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السياسة  :22لجنة تطوير المدرسة
تتعلق بالمادة ( )27من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•اإلشراف على مدى التقدم الذي تحرزه المدرسة فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسة المتفق
عليها والتي تنص عليها خطة التطوير.
•التأكد من تطبيق البرامج المدرسية والمعايير التشغيلية والحفاظ عليها في مستويات الجودة
الرفيعة المطلوبة لتحقيق رسالة المدرسة وفقا لمتطلبات المجلس.
•العمل باستمرار على تنمية عمل المدرسة لتحقيق معايير النظم التعليمية الدولية الرائدة.
السياسة:
يجب على لجنة تطوير المدرسة إعداد خطط تطوير المدرسة ومراقبة تطبيقها بشكل فعال
ومستمر .ويكون مدير المدرسة هو رئيس لجنة التطوير التي يجب أن تشمل أعضاء من الهيئتين:
اإلدارية والتدريسية في المدرسة ،ويمكن أن تشمل لجنة التطوير ممثلين ألولياء األمور والطلبة.
ترصد لجنة تطوير المدرسة التقدم المحرز في المدرسة فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسة
المتفق عليها على النحو المحدد في خطة تطوير المدرسة ،وتشجيع األمناء والموظفين والطلبة
وأولياء أمورهم على اقتراح االبتكارات واألفكار األخرى لتطوير عمل المدرسة والطلبة والمجتمع
األوسع .ويتوقع المجلس من المدارس المعتمدة المساهمة في تطوير المدارس األخرى من خالل
المبادرات التي تعقدها مع المدارس األقل نجاحًا ،وفقًا للخطة اإلستراتيجية للمجلس.
يجب على لجنة تطوير المدرسة تقديم جميع خطط التطوير لمجلس أمناء المدرسة للموافقة عليها،
وإلى المجلس على النحو المبين في السياسة ( )60وانظر كذلك السياستين ( )59و(.)61
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األدوار والمسؤوليات:
ملك المدارس واألمناء بما يأتي:
يلتزم اّ
•تشكيل لجنة تطوير المدرسة.
•اإلشراف على أعمال لجنة تطوير المدرسة.
•التأكد من أن لجنة تطوير المدرسة تضع إستراتيجية تطوير واضحة بناء على التوصيات الواردة
في تقارير التفتيش المدرسية.
•االطالع على خطة تطوير المدرسة السنوية والموافقة عليها.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•ترؤس لجنة تطوير المدرسة وااللتزام بمتطلبات هذه السياسة.
•إدارة عملية التخطيط لتطوير المدرسة.
•التأكد من مشاركة أصحاب العالقة في وضع خطط تطوير المدرسة.
•صياغة خطط تطوير المدرسة وفقًا للسياسة ( )60ومتابعة تطبيقها.
•التأكد من توافق خطط تطوير المدرسة مع متطلبات المجلس.
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سلطات مدير المدرسة
السياسة ُ :23
تتعلق بالمادة ( )28من الالئحة التنظيمية
تعريف:
لغرض هذه السياسة ،يشير المدير أو مدير المدرسة إلى :المسؤول اإلداري والتنفيذي األول
في المدرسة المعني بالقيادة اليومية وإدارة المدرسة .ومدير المدرسة مسؤول أمام مجلس أمناء
المدرسة والمجلس ،أما مساعد المدير :فهو نائب المدير وممثله الذي يدعم دوره القيادي وهو
مسؤول أمام المدير.
الهدف:
•التأكيد على أهمية منصب مدير المدرسة ومنصب مساعده.
•تحديد مسؤوليات مدير المدرسة الرئيسة بصفته المسؤول اإلداري األول ،وكذلك مساعد المدير
الذي يدعم دوره (السياسة .)2
السياسة:
مدير المدرسة هو المسؤول مسؤولية كاملة عن جميع جوانب عمل المدرسة اليومية ويقوم بمهام
الرئيس التنفيذي في المدرسة .ويُوجَّه أي إجراء رسمي يتخذه المجلس  -فيما يتعلق بالمدرسة -
إلى مدير المدرسة ،وعلى مدير المدرسة تبليغ مالك المدرسة ورئيس مجلس األمناء بذلك.
يكون لمدير المدرسة سلطة وضع القواعد واإلجراءات والمعايير التعليمية في المدرسة بطريقة
تتفق مع قرارات المجلس ولوائحه .وينبغي على مالك المدرسة وأعضاء مجلس األمناء عدم التدخل
في سلطة المدير في ممارسة واجباته اليومية واإلجراءات التي يتخذها لتطبيق هذه السياسات.
وفي حال خرق أي من قرارات المجلس أو لوائحه ،وجب على المدير تقديم تقرير للمجلس بذلك
في غضون  24ساعة.
ال يجوز أن يكون مدير المدرسة أو مساعده هو مالك المدرسة أو أحد مالكيها بشكل مباشر أو غير
مباشر أو بشكل صوري .كما ال يجوز أن يكون على صلة قرابة من الدرجة األولى أو الدرجة الثانية
بمالك المدرسة أو أحد مالكيها.
هناك خمسة مجاالت رئيسة تمثل دور مدير المدرسة على النحو المبين في المعايير المهنية
لمديري المدارس التي حددها المجلس ،وهي :القيادة اإلستراتيجية وقيادة التعليم والتعلم وقيادة
المؤسسة وقيادة األفراد وقيادة المجتمع.
يحدد مجلس األمناء مهام مدير المدرسة  -بالتفصيل  -بما يتفق مع لوائح المجلس .ووضوح هذا
الدور سيضمن فهم أصحاب العالقة حجم المساءلة وسُلطة مدير المدرسة؛ وذلك لتمكينهم من
تحقيق المهام الموكلة إليهم بنجاح .وهناك مسؤوليات محددة يتحملها مديرو المدارس ،وتشمل-
على سبيل المثال: -

67

•العمل على أن يمثل واجهة االتصال األولى بالمدرسة ،وقناة االتصال الرئيسة بين المدرسة
والمجلس.
•االلتزام بتطبيق لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
•إعداد السياسات وتطبيقها ومراجعتها.
•إبالغ مالك المدرسة أو مجلس أمنائها باإلجراءات التي يقرها المجلس وفق ما تقتضيه قواعد
الحوكمة المعمول بها في المدرسة.
•إعداد خطة هيكل الموظفين وتقديمها إلى مجلس األمناء للنظر فيها وإجراء ما يلزم من تعديالت
واعتمادها.
•قيادة عمليات التوظيف والتعيين بموجب تلك الخطة ،ورفع التوصيات الالزمة إلى مجلس األمناء
لتعيين الموظفين أو االستغناء عن خدماتهم.
•اختيار الموظفين وتحديد مهامهم وواجباتهم.
•توجيه الموظفين وتطويرهم مهن ًيّا.
•التأكد من تعيين الموظفين جميعهم بطريقة قانونية وفقًا لمتطلبات المجلس والجهات الحكومية
ذات الصلة.
•بناء القدرات القيادية داخل المدرسة.
•تفعيل مشاركة أولياء األمور وأصحاب العالقة في عملية التعليم والتعلم.
•تقييم أداء المدرسة لتحديد أولويات التطوير المستمر وتحقيق المعايير.
•تطبيق المنهج الدراسي.
•التأكد من أن جميع الكتب وغيرها من المواد التعليمية المستخدمة في المدرسة ال تحتوي على
ما يخالف قيم المجتمع في الدولة وعاداته ،أو ما يمس العقائد الدينية أو الممارسات االجتماعية
وخالية من أي محتوى يسيء إلى الدولة دين ًيّا أو فكر ًيّا أو اجتماع ًيّا أو ثقاف ًيّا أو سياس ًيّا.
•القيادة واإلدارة واإلشراف على عملية التعليم والتعلم.
•اإلشراف على عمليات تقييم الطلبة وأنظمة إعالن النتائج أو التقارير.
•توفير مقومات الصحة والسالمة لجميع طلبة المدرسة وموظفيها وزوارها.
•حماية الطلبة ورعايتهم والحرص على رفاههم.
•إدارة سجالت القيد بالمدرسة وسجالت الحضور اليومي واإلشراف عليها.
•وضع الميزانية ومراقبتها.
•متابعة صيانة المباني والمرافق المدرسية.
•إدارة المرافق والموارد والمعدات.
ويمكن لمديري المدارس تفويض بعض هذه المسؤوليات عند الحاجة.
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مخالفة هذه السياسة:
يتحمل مدير المدرسة المسؤولية القانونية أمام المجلس في حالة تقصيره في تنفيذ واجباته أو
مخالفته أ ًيّا من لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
األدوار والمسؤوليات:
ملك المدارس واألمناء بما يأتي:
يلتزم اّ
•توظيف القيادة المدرسية وهيئة التدريس استنادًا للقوانين واألنظمة ذات الصلة.
•العمل مع مدير المدرسة ومراقبة أدائه لضمان تنفيذه المسؤوليات على مستوى عالٍ كما هو
متوقع.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•فهم مهامه ومسؤولياته والتقيد بها على النحو المفصّل في هذه السياسة.
•السعي باستمرار لتحسين فاعليته كقائد ومدير للمدرسة.
•االلتحاق بأنشطة التطوير المهني لمواكبة أفضل الممارسات.
•تطوير صفات القيادة واإلدارة الجيدة في الموظفين اآلخرين من خالل تقديم قدوة حسنة لهم
وتشجيعهم ،خاصة ممن لديهم مسؤوليات ومهام إدارية.
•النهوض بأعباء القيادة واإلدارة اليومية بصفته المسؤول اإلداري األول بالمدرسة.
•ضمان الحفاظ على المعايير التعليمية والتشغيلية على المستويات المطلوبة لتحقيق رؤية
المدرسة ورسالتها.
•ضمان أن تتوافق جميع األنشطة التعليمية واالجتماعية والترفيهية المرتبطة بالمدرسة مع رؤية
المدرسة ورسالتها وقيمها ضمن إطار قيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته.
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السياسة  :24اعتماد وترخيص مدير المدرسة ومساعد المدير
تتعلق بالمادة ( )29من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،يشير إخطار التعيين إلى :رسالة صادرة عن المجلس إلى شخص مؤهل
أكاديم ًيّا ولديه خبرة مهنية تخوله العمل في وظيفة مدير أو مساعد مدير في مدرسة خاصة في
اإلمارة .وتُقر الرسالة بأن المجلس قد تحقق من خبرة الشخص الحاصل عليها ومؤهالته ،وأنها تفي
بمتطلبات المجلس فيما يتعلق بمدير المدرسة أو مساعد المدير ،كما هو مفصل في السياسة
(.)31
الهدف:
•توضيح متطلبات تعيين المدير أو مساعد المدير.
السياسة:
هذه السياسة هي جزء من السياسة ( )31التي تحدد الحد األدنى من المؤهالت والمتطلبات
الالزمة للحصول على إخطار تعيين من المجلس ،والتأهل لوظيفة مدير أو مساعد مدير في مدرسة
خاصة .إن تعيين مدير مؤهل بشكل مناسب ومن ذوي الخبرة هو أحد أهم مسؤوليات صاحب
الترخيص ومجلس أمناء المدرسة.
اعتماد تعيين المدير ومساعد المدير:
يجب على المدارس اتباع اإلجراءات اآلتية للحصول على إخطار تعيين مدير المدرسة أو مساعد
مدير المدرسة:
 .1تختار المدرسة المرشحين المناسبين لوظيفة مدير ووظيفة مساعد مدير بما يتوافق مع
متطلبات الخبرة والمؤهالت التي حددها المجلس  -كحد أدنى  -على النحو المفصل في
السياسة ( )26وتجري لهم المقابالت لتوظيف المناسب منهم.
 .2تستكمل المدرسة والمرشح استمارة الترشيح والسيرة الذاتية ووثيقة التعارف وشهادة
الحالة الجنائية (صادرة من الجهات المعنية للمرشح المقيم في الدولة وصادرة من دولة
المرشح الوافد حديثًا للدولة) والوثائق والرسوم المطلوبة.
 .3في حال إخفاق المرشح في اجتياز التدقيق المطلوب يجب على المدرسة تقديم نماذج
جديدة لمرشح جديد قبل المباشرة بالخطوة (.)4
 .4يجري المجلس مقابلة للمرشح الذي اجتاز التدقيق المطلوب وفقًا لوقت ومكان محددين.
 .5يصدر المجلس إخطار تعيين محدد المدة لمدير المدرسة أو مساعد المدير بعد اجتياز مقابلة
المجلس.
وبصدور إخطار التعيين يكون للمدرسة توقيع عقد عمل محدد المدة مع مدير المدرسة أو مساعد
المدير ،على أن يتضمن العقد شرطًا يقضي بالتزام المدير بلوائح المجلس وسياساته ومتطلباته
وتحقيقه األهداف المتوقعة منه ،والحفاظ على مستوى أداء المدرسة وتطويره واعتبار اإلخالل بذلك
سببًا من أسباب إنهاء خدماته (انظر السياسة .)61
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مواصفات المدير ومساعد المدير
يجب على مالك المدرسة وأعضاء مجلس األمناء عند تقييم المتقدمين للحصول على المناصب
القيادية المدرسية ،مراعاة الصفات التي تالئم طبيعة هذه المناصب.
مدير المدرسة الناجح هو الذي يمتلك المواصفات والمعايير التي وضعها المجلس ،مثالً:
•القيادة القائمة على المبادئ األخالقية.
•التفكير بطريقة إستراتيجية وتفكريّة.
•بناء إستراتيجيته على أساس العمل مع األفراد ومن خاللهم ،إلى جانب توفر مهارات عالية
في التواصل.
•االلتزام الواضح بتحقيق التطوير وامتالك معايير عالية وأهدافًا محددة بوضوح واإلشراف عن كثب
على التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهداف.
•تحقيق التوازن بين المطالب الداخلية (داخل مدرسته) والمطالب الخارجية (التعامل مع الهيئات
األخرى) لمهمته.
•القدرة على إدارة مجموعة واسعة من التحديات والتوترات والمعضالت.
األدوار والمسؤوليات:
ملك المدارس ومجلس األمناء بما يأتي:
يلتزم اّ
•التأكد من أن مدير المدرسة ومساعد المدير يحمالن إخطار تعيين من المجلس قبل التحاقهم
بالمدرسة.
•التأكد من أن سياسات التوظيف تتوافق مع لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
•تقديم نماذج التدقيق الخاصة بالمدير ومساعد المدير للمجلس لتدقيقها مع الجهات الحكومية
ذات الصلة في الوقت المناسب وقبل مباشرة العمل في المدرسة.
•المحافظة على األدلة الموثقة التي تثبت أن مدير المدرسة ومساعد المدير حاصالن على
شهادات حسن السيرة والسلوك وأنهما الئقان طب ًيّا للتعامل مع الطلبة والموظفين.
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تقديم طلبات مرشحين ذوي مستوى عالٍ ،ممن يحققون متطلبات المجلس لوظيفة مدير
مدرسة أو مساعد مدير.
•تأمين الموافقات واالعتمادات المتعلقة بالمدير ومساعد المدير قبل مباشرة العمل.
•إجراء تقييم أداء دقيق وعادل لمدير المدرسة ومساعده سنو ًيّا.
•التأكد من استمرار حصول المدير ومساعد المدير على التطوير المهني المطلوب.
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السياسة  :25اعتماد تعيينات الهيئات التدريسية
تتعلق بالمادة ( )30من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،تشير رخصة المعلم إلى :شهادة صادرة عن جهة حكومية مخولة إلى
شخص مؤهل أكاديم ًيّا ومحترف مهن ًيّا تخوله العمل معلمًا في مدرسة خاصة في اإلمارة .وتُقر
الشهادة أن الجهة المخولة قد تحققت من خبرة الشخص الحاصل عليها ومؤهالته ،وأنها تفي
بمتطلبات الجهة فيما يتعلق بالمعلمين ،كما هو مفصل في السياسة (.)26
الهدف:
•تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس في جميع المدارس الخاصة
في اإلمارة.
السياسة:
هذه السياسة هي جزء من السياسة ( )26بشأن الترخيص والمؤهالت التي تحدد الحد األدنى
من المؤهالت والمتطلبات الالزمة للمعلمين للحصول على رخصة معلم صادرة من الجهة المخولة
والتأهل للعمل في مدرسة خاصة .على المدرسة تعيين الهيئات التدريسية ممن حصلوا على
رخصة معلم صادرة عن الجهة المخولة وسارية المفعول .وإلى حين تطبيق إجراءات الحصول على
رخصة معلم من تلك الجهة ،يجب على المدرسة توظيف أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على
إخطار تعيين صادر عن المجلس وساري المفعول.
اعتماد تعيين الهيئات التدريسية (اإلجراءات االنتقالية):
تطبق اإلجراءات االنتقالية للحصول على إخطار تعيين الهيئات التدريسية على النحو اآلتي:
 .1تختار المدرسة المرشحين المناسبين لوظيفة معلم مدرسة بما يتوافق مع متطلبات الخبرة
والمؤهالت التي حددها المجلس على النحو المفصل في السياسة ( ،)26وتجري لهم
المقابالت لتوظيف المناسب منهم.
 .2تستكمل المدرسة والمرشح استمارة الترشيح والسيرة الذاتية ووثيقة التعارف وشهادة
الحالة الجنائية (صادرة من الجهات المعنية للمرشح المقيم في الدولة ،وصادرة من دولة
المرشح الوافد حديثًا للدولة) والوثائق والرسوم المطلوبة.
 .3في حال إخفاق المرشح في اجتياز التدقيق المطلوب ،يجب على المدرسة تقديم نماذج
جديدة لمرشح جديد.
 .4يصدر المجلس إخطار تعيين لمعلم المدرسة بعد اجتياز التدقيق المطلوب.
مدير المدرسة هو المسؤول األول عن اختيار أعضاء هيئة التدريس وتعيينهم ،وفقًا للحاجات
المحددة للمدرسة ،وتحقيقًا لمتطلبات المجلس المبينة بالتفصيل في السياسة ( .)26ويجب على
المدير تقديم تفاصيل تعيين كل أعضاء هيئة التدريس المرشحين للمجلس؛ لمراجعتها وضمان تلبية
المرشحين المتطلبات المنصوص عليها.
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تقديم تفاصيل تعيين جميع أعضاء هيئة التدريس المرشحين للمجلس لمراجعتها.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

السياسة  :26الترخيص والمؤهالت
تتعلق بالمادة ( )31من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،يُعرف الترخيص بأنه :اإلجازة التي تُصدر من الجهة الحكومية المخولة
للمؤهلين لممارسة مهنة التدريس.
الهدف:
•التأكد من تحقيق الموظفين في المدرسة (المدير ومساعده وأعضاء الهيئات اإلدارية والتدريسية
والفنية والوظائف التي يحددها المجلس) الحد األدنى من المؤهالت والمتطلبات المقررة لكل
وظيفة.
•توفير آليات واضحة لجميع المتقدمين بطلبات العمل في مجال التعليم أو في غيرها من الوظائف
في المدرسة.
السياسة:
المدير ومساعد المدير
يجب على المدرسة توظيف مدير ومساعد مدير من الحاصلين على إخطار تعيين صادر عن المجلس
وساري المفعول (انظر السياسة .)24
للمجلس من وقت آلخر أن يعدل االشتراطات الالزم توافرها في المرشح لمنصب المدير أو مساعد
المدير بموجب قرار من المدير العام .ويشترط فيمن يشغل منصب مدير أو مساعد مدير جديد أن
يلبي  -على األقل  -ما يأتي:
•درجة جامعية في التعليم (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة،
ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول) وما ال يقل عن خمس
سنوات من الخبرة في مجال التدريس متضمنة الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية.
•أو درجة جامعية في مجال اإلدارة المدرسية (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية
معترف بها ومعتمدة ،ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول) وخبرة
ال تقل عن أربع سنوات ( )4في اإلدارة المدرسية.
•أو درجة جامعية في مجال آخر (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها
ومعتمدة ،ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول) وشهادة في
القيادة المدرسية معتمدة ومعترف بها ،وما ال يقل عن ست ( )6سنوات من الخبرة في مجال
التدريس بما في ذلك الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية.
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كما تكون األولوية لشغل منصب مدير أو مساعد مدير لمن تتوافر لديهم المؤهالت اآلتية:
•درجة الماجستير أو درجة أخرى في مجال القيادة المدرسية أو اإلدارة (من مؤسسة تعليمية
معترف بها ومعتمدة ،ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول).
•شهادة اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي ( IELTSاألكاديمي) أو ما يعادلها ،بما ال يقل عن تقدير 6
لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية في أي مدرسة تقدم منهاجها باللغة اإلنجليزية.
•يفضل إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية أو أي لغات أخرى حسب حاجة المدرسة.
ويجب أن تضمن المدارس استيفاء المدير ومساعد المدير الشروط المشار إليها أعاله.
أعضاء هيئة التدريس:
إلى حين تطبيق إجراءات الحصول على رخصة المعلم من الجهة المعتمدة ،يجب على المدرسة
توظيف أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على إخطار تعيين صادر عن المجلس (انظر السياسة .)25
للمجلس من وقت آلخر أن يعدل االشتراطات الالزم توافرها لشغل وظيفة معلم بموجب قرار من
المدير العام .ويشترط فيمن يشغل وظيفة معلم جديد أن يلبي  -على األقل  -ما يأتي:
•درجة جامعية في التعليم (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة،
ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول) وما ال يقل عن سنتين من
الخبرة في التدريس.
•أو درجة جامعية في مجال المادة (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها
ومعتمدة ،ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول) ،وشهادة في
التعليم أو إجازة معلم معتمدة ومعترف بها وما ال يقل عن سنتين من الخبرة في مجال تدريس
المادة.
•أو درجة جامعية في مجال المادة (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها
ومعتمدة ،ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول) ،وما ال يقل عن
أربع سنوات من الخبرة في مجال تدريس المادة.
كما تكون األولوية للمعلم الذي تتوافر لديه المؤهالت اآلتية:
•شهادة اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي ( IELTSاألكاديمي) أو ما يعادلها ،بما ال يقل عن تقدير
 6للمدرسين غير الناطقين باللغة اإلنجليزية ،والذين أتموا دراستهم بلغة غير اللغة اإلنجليزية
للمدارس التي تقدم موادها باللغة اإلنجليزية.
•يفضل إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية أو أي لغات أخرى حسب حاجة المدرسة.
يجب أن تضمن المدارس استيفاء الهيئات التدريسية العاملة بها الشروط المشار إليها أعاله.
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موظفو الدعم اإلداري في المدارس:
يجب على جميع المدارس تعيين ممرض مدرسة مرخص مهن ًيّا من هيئة الصحة – أبوظبي لفئة
ممرض مدرسي قانوني ،ويجب على المدارس تقديم نسخة من الرخصة سارية المفعول إلى
المجلس مع الوثائق التي تثبت عمل ممرض المدرسة بدوام كامل في المدرسة ،والتي قد تكون
أ ًيّا من:
•نسخة من اتفاقية توفير خدمات الصحة المدرسية التي تغطي السنة الدراسية الحالية ،والتي
وقعتها المدرسة مع أحد مزودي خدمات الرعاية الصحية المرخصين من هيئة الصحة – أبوظبي،
وتتضمن اسم ممرض المدرسة القانوني المكلف من مزود خدمة الرعاية الصحية (وال يستبدل
الممرض المكلف إال في الحاالت االضطرارية) وتفاصيل عن الرخصة المهنية الصادرة من هيئة
الصحة – أبوظبي.
•أو تصريح عمل وتأشيرة إقامة سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنية في الدولة لممرض
مدرسي قانوني مرخص من هيئة الصحة – أبوظبي ،مع عقد العمل الذي وقعته المدرسة مع
الممرض ،والمصدق من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتماشيًا مع متطلبات السياسة ( )70بشأن اإلعالن عن الرخص واالعتمادات ،يجب وضع نسخة
سارية المفعول من رخصة ممرض المدرسة المهنية لفئة ممرض مدرسي قانوني الصادرة عن هيئة
الصحة – أبوظبي في جميع األوقات في عيادة المدرسة ،وأيضًا نسخة سارية المفعول من رخصة
المنشأة الصحية للعيادات المدرسية صادرة عن هيئة الصحة – أبوظبي ،على أن توضع نسخ من
هذه الرخصة على لوحة اإلعالنات بالقرب من المدخل الرئيس للمدرسة ويحافظ عليها بحالة جيدة.
لشغل وظيفة اختصاصي اجتماعي أو نفسي أو مرشد طالبي تُقبل بعض التخصصات مثل ( :علم
االجتماع ،علم النفس) مع وجود درجة جامعية (بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها من مؤسسة
تعليمية معترف بها ومعتمدة ،ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهالت مصدقة حسب األصول).
ويجب على المدارس أيضًا أن تلبي شروط التوظيف من كافة الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة،
مثل دائرة النقل لسائقي الحافالت المدرسية ومشرفيها ووزارة الداخلية لحراس األمن وغيرها إن
وجدت.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء والمدير بما يأتي:
•معرفة متطلبات التعيين المنصوص عليها من المجلس ومن الجهات الحكومية ذات الصلة،
وااللتزام بها.
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السياسة  :27جودة التدريس
تتعلق بالمادة ( )32من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،تشير جودة التدريس إلى فاعلية كل من التعليم والتعلم الذي يقدمه
المعلمون وتقييمهما ،كما تشير أيضًا إلى فاعلية المعلم في توفير بيئة تعليمية تفاعلية؛ لتعزيز
نمو الطلبة الفكري والشخصي ،بما في ذلك تقدير الذات ،حيث يستخدم المعلم المؤهل الكفء
إستراتيجيات وأساليب متنوعة ومبتكرة لتحقيق التقدم األمثل للطلبة خالل العملية المستمرة
الكتساب المعارف والمفاهيم والمهارات.
الهدف:
•التأكد من أن عملية التعليم والتعلم تقدّم بأعلى جودة ممكنة في جميع المدارس.
•توجيه المدارس لمتابعة عملية التعليم والتعلم لتحسين جودتها باستمرار.
•التأكد من اكتساب الطلبة المعارف والمفاهيم والمهارات التي من شأنها أن تسهم في النمو
االقتصادي لإلمارة والتنافس بنجاح في السوق العالمية.
السياسة:
يجب على المدارس تحقيق معايير عالية في عملية التعليم والتعلم ،وتطبيق المبادئ التوجيهية
اآلتية كمؤشرات رئيسة لجودة التدريس من خالل ضمان أن المعلمين:
•ملتزمون بتجسيد المعايير العالية وتحقيق مخرجات المناهج الدراسية الدقيقة والموثقة بوضوح.
•مؤهلون تأهيلاً مناسبًا ولديهم معرفة ممتازة بالمادة التي يدرسونها وبالمهارات التعليمية
المطلوبة ،واستخدام التكنولوجيا كأداة تمكنهم من التعليم والتعلم خالل تناول عناصر المنهج
الدراسي.
•يملكون المهارات واألساليب الفاعلة لإلدارة الصفية عبر ترسيخ روح التقدير والثقة المتبادلة.
•يستخدمون التفكير اإلبداعي والتفكر لتعزيز طرائق التدريس.
•يتفاعلون مع الطلبة بحيوية ،بما في ذلك الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والموهوبين والمتفوقين.
•لديهم القدرة على إلهام الفكر وتحفيز الفضول العلمي.
•يملكون مجموعة متنوعة من األساليب التي تتوافق وأنماط تعلم الطلبة وحاجاتهم الفردية
ومستويات ذكائهم المتعددة.
•لديهم مهارات في االستخدام الفاعل للمصادر المتنوعة للتعلم القائم على االستكشاف والتفكير
الناقد خارج إطار الكتب المدرسية.
•مستعدون لقبول التغيير وتوظيف المناهج الدراسية والتعليمات والتقييمات واالبتكارات إلثراء
عملهم في إطار مادة التدريس.
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•متمكنون من طرق القياس الدقيقة التي تقيس تقدم الطلبة ويمتلكون خبرة في تشخيص
الحاجات الفردية والجماعية واالستجابة لها بفاعلية.
•لديهم التزام قوي بالعمل الجماعي مع الزمالء من أجل تحقيق أقصى قدر من جودة التخطيط
وتبني أفضل الممارسات في المدرسة.
•لديهم الرغبة في التواصل الفاعل مع أولياء األمور بصفتهم شركاء في تعليم أبنائهم.
يجب على المدارس تطبيق مؤشرات جودة التعلم اآلتية عبر ضمان توفير فرص التعلم من خالل:
•المساواة في الفرص التعليمية والتطويرية للطلبة.
•تحقيق مستويات تعلم عالية الجودة وموثقة من شأنها تمكين جميع الطلبة من استثمار
إمكاناتهم كاملة.
•تطوير مهارات عديدة إضافة إلى محتوى المناهج الدراسية ،بما في ذلك :التفكير اإلبداعي
والنقدي وحل المشكالت واالتصال والتعاون والممارسات االجتماعية والوجدانية الصحيحة وتقدير
تراث الدولة وثقافتها والتعلم مدى الحياة.
•التركيز على إعداد الطلبة إعدادًا جيدًا للعمل والمساهمة في بناء المجتمع في القرن الحادي
والعشرين.
•الشعور بالمسؤولية المشتركة للتعلم والمحافظة على بيئة إيجابية في المدرسة.
•تبني الطلبة التوقعات السلوكية العالية واالنضباط الذاتي والدافعية.
•التزام الطلبة ببذل جهدهم للتعلم والتطور كأفراد يتمتعون بالفاعلية والمسؤولية.
ضمان جودة التدريس:
يجب على المعنيين (أو المسؤولين) في المدارس تنفيذ زيارات صفية دورية ،رسمية وغير رسمية؛
لتقييم األداء السنوي لجميع المعلمين كجزء من التزامها بضمان الجودة .ومن المتوقع أن تحدد
المدرسة نقاط القوة ومجاالت التطوير لكل معلم مع األخذ في االعتبار أولويات التطوير في المدرسة
على النحو المحدد في خطة تطوير المدرسة (انظر السياسة .)60
كما يجب على المدارس أن تضع خططا لبرامج التطوير المهني وتطبقها ،بحيث ال تقل عن  25ساعة
من التدريب المهني سنو ًيّا لكل معلم .والهدف من هذا الشرط هو دعم المعلمين في معالجة
مجاالت التطوير الخاصة بهم التي حُدّدت من خالل عملية تقييم األداء السنوي (انظر السياسة .)28
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•السعي للحصول على جودة عالية في التدريس من خالل تعيين معلمين مؤهلين قادرين على
االستمرار في التدريس بمستوى عالٍ ،ويلبون المؤشرات الرئيسة لجودة التدريس على النحو
الذي تصفه هذه السياسة ،بل يتجاوزون هذه المؤشرات.
•ضمان اإلشراف الفاعل على عملية التعليم والتعلم من خالل برنامج زيارات صفية دورية غير
رسمية والعناية بالتقييم السنوي للمعلمين جميعهم.
•االستفادة من نتائج إدارة األداء في عمليات التقييم الذاتي والتخطيط لتطوير المدرسة.
•دعم االبتكار والتطوير ،ال سيما في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من
التقنيات من خالل إطار المنهاج الدراسي لتعزيز عملية التعلم وإثرائها.
•التأكد من حصول المعلمين جميعهم على فرص التطوير المهني المالئمة من أجل تنمية نقاط
القوة في تدريسهم ،ومعالجة أوجه القصور ،وتحسين نوعية التعليم وجودته.
يلتزم المعلمون بما يأتي:
•بذل قصارى جهدهم للعمل مع الطلبة من خالل استخدام خبراتهم ومهاراتهم وأساليبهم في
التدريس ،وتوجهاتهم التربوية ،لضمان تحقيق التقدم وتحصيل النتائج المثلى من الجميع.
•التفكر في مدى فاعلية تدريسهم وتعلم طلبتهم ،واتخاذ مبادرات التطوير المهني ذات الصلة
لتحسين جودة أدائهم.
•االستفادة من بيانات التقييم واالختبارات في تحسين عملية التدريس لتحقيق التقدم األمثل
في التعلم لكل طالب.
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السياسة  :28التطوير المهني المستمر وإدارة األداء
تتعلق بالمادة ( )33من الالئحة التنظيمية
تعريف:
يغطي التطوير المهني المستمر األنشطة التي تضطلع بها الهيئات اإلدارية والتدريسية والفنية
في المدرسة لتحسين كفاءة مهاراتهم وفاعلية عملهم .ويشمل مجموعة واسعة من األنشطة،
مثل :تحقيق مؤهالت متقدمة كدرجات الماجستير في التعليم وعقد الدورات التدريبية القصيرة
والدورات التدريبية لمدة يوم واحد وفرص التخطيط التعاوني في المدرسة وبرامج تطوير الموظفين.
ومن األبعاد المهمة للتطوير المهني :التعاونُ والتغذية الراجعة في وقتها والتحسين المستمر
وقياس مدى التأثير في نتائج الطلبة وتحصيلهم الدراسي.
إدارة األداء :هي التقييم الدوري لمستوى أداء الموظفين .ويكون ذلك – عادة  -من مدير المدرسة
أو من يفوضه لهذه الغاية ،مثل مساعد المدير أو المدير المباشر .وهي تنطوي على تقييم المهارات
المهنية والكفاءات والفاعلية ،من خالل الزيارات الصفية الرسمية وغير الرسمية والمالحظات البناءة
والتقييم الذاتي وتقييم الزمالء والتغذية الراجعة من الطلبة وأولياء األمور واألهداف المهنية الفردية.
والغرض من إدارة األداء هو توفير توجيه بناء للموظفين لتحقيق مزيد من التطوير المهني ،ومن
المفترض أن تشمل نظم إدارة األداء المتطورة أهدافًا مهنية تخص الموظف المعني وأن تسهم هذه
األهداف المهنية في خطة تطوير المدرسة.
الهدف:
•ضمان التطوير المستمر لمهارات القيادة والتدريس وكفاءات الموظفين ،بما في ذلك التعريف
بطرق مبتكرة وخالقة للقيادة والتخطيط والتدريس والتقييم.
•توفير منهجية واضحة يقيم من خاللها األداء المهني للموظفين ويتابَع ،بحيث يتواءم مع أهداف
التطوير المهني الفردية وأهداف المدرسة.
السياسة:
التطوير المهني المستمر
بما أن هذه السياسة رئيسة ألولويات المجلس اإلستراتيجية بشأن التعليم الخاص في اإلمارة،
فيشترط المجلس أن توفر كل مدرسة ألعضاء الهيئات اإلدارية والتدريسية والهيئات األخرى جميعهم
ما ال يقل عن  25ساعة من ساعات التطوير المهني المقررة سنو ًيّا بشكل مجاني ،ولن تحتسب
الساعات المخصصة لبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن األعباء التدريسية للمعلمين .وسوف
يتابع المجلس  -من خالل عمليات الترخيص والتفتيش والزيارات الرقابية  -التزام المدارس بهذا
الشرط ،ويطلب أدلة تثبت كيفية استخدام المدارس ساعات التطوير المهني هذه.
يشترط المجلس على ملاّ ك المدارس وأعضاء مجلس األمناء تلبية مدير المدرسة ومساعد المدير
المعايير المهنية والقدرات القيادية كما هو مفصل في المعايير المهنية لمديري المدارس التي
حددها المجلس.
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ومن المتوقع أن يعمل مدير المدرسة مع الهيئة اإلدارية ولجنة تطوير المدرسة لتحديد متطلبات
التطوير المهني الرئيسة الناشئة عن خطة تطوير المدرسة .ومن مسؤوليتهم تطبيق برامج التطوير
المهني لجميع الموظفين لتمكينهم من تحقيق األهداف واألولويات الواردة في هذه الخطة .ويقاس
نجاح الخطة من خالل عملية إدارة األداء فيما يتعلق بالتطوير المهني للموظفين وللمدرسة كلها.
يجب على المعلمين العمل على تطوير أنفسهم مهن ًيّا من خالل التعاون مع المعلمين اآلخرين،
والمشاركة في أنشطة التطوير المهني والتقييم الذاتي الدوري ألدائهم وتحديد أولويات التطوير
المستمر باستخدام المعايير المهنية للمعلمين التي حددها المجلس .يتوقع المجلس من المعلم
أن يكون طموحًا في سعيه لتحقيق التميز لصالح طلبته والمجتمع المدرسي كله.
يجب على المدارس توفير التدريب من الجهات الحكومية المعتمدةأو المؤسسات المهنية المعترف
بها لضمان جودة المحتوى وطريقة التدريب المفيدة للموظفين .وقد تختار المدارس نهج تدريب
المدربين من وقت آلخر حيث تختار المدرسة الموظفين الذين تلقوا التدريب من جهة حكومية أو
وكالة معترف بها أومعتمدة ومن ثم تدريب بقية الموظفين الزمالء .وتعتبر المدارس هي المسؤولة
عن ضمان جودة التدريب إذا اتبعت هذا النهج.
إدارة األداء
يشترط المجلس على المدارس وضع سياسة تُعنى بإدارة األداء وإجراءاته وعملياته ضمن دليل
التوظيف (انظر السياسة  )31لضمان حصول جميع الموظفين  -مرة واحدة في السنة على األقل -
على فرصة تلقي مالحظات حول عملهم بصفة سرية.
يجب على المدارس اعتماد عملية إدارة أداء سنوية ،يحدد في إطارها كل موظف أهداف األداء
الفردي الخاصة به للعام الدراسي التالي ،ويحدد حاجات التطوير المهني ذات الصلة التي قد تكون
مطلوبة لتحقيق األهداف المرسومة .ومن المتوقع أن تضمن المدارس ربط األهداف اإلستراتيجية
وأولويات تطوير المدرسة في تحديد أهداف األداء الفردية لكل موظف.
يجري مدير المدرسة  -أو من ينوب عنه  -تقييم األداء السنوي لكل موظف قبل نهاية العام الدراسي،
ويقدم تقييم أداء كتاب ًيّا سر ًيّا للموظف المعني ،ويمكن للمجلس االطالع عليه عند الطلب.
يجب أن يقيّم مجلس أمناء المدرسة والمالك األداء السنوي لمدير المدرسة ،وذلك بتقييم أدائه
خالل العام الدراسي الحالي .ويجب أن يعتمد مجلس أمناء المدرسة أهداف أداء المدير للعام
الدراسي القادم ،ويجب على مجلس األمناء بذل كل جهد ممكن لتوفير دورات التطوير المهني
وغيرها من أشكال الدعم لمدير المدرسة على النحو المطلوب لقيادة المدرسة بشكل فاعل .وكأحد
الممارسات المثلى  -على سبيل المثال  -يستخدم تقييم ( 360درجة) أو ما شابهه ،الذي يشمل
جمع بعض البيانات حول جوانب محددة ومتفق عليها ألداء مدير المدرسة من الموظفين والطلبة
وأولياء األمور ،وتسليمها مباشرة لمجلس األمناء من أجل تحصيل أفضل المعلومات لتقييم أداء
مدير المدرسة ،وكتغذية راجعة لمدير المدرسة ذاته ،وأيضا لمجلس األمناء .على أن يكون التقييم
سر ًيّا ومهن ًيّا في جميع األوقات .ويجب أن ترتبط أهداف أداء المدير مباشرة باألهداف اإلستراتيجية
للمدرسة وأولويات التطوير الخاصة بها على النحو المبين في خطة تطوير المدرسة.
يجب على المدارس التأكد من أن جميع الموظفين على دراية تامة وفهم لمعايير تقييم األداء التي
سيقيمون على أساسها ،وأن المعايير لن تُغيَّر عند بدء العام الدراسي.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مجلس األمناء بما يأتي:
•ضمان تلبية مدير المدرسة المعايير المهنية والقدرات القيادية كما هو مفصل في المعايير
المهنية لمديري المدارس التي حددها المجلس.
•تنفيذ عملية تقييم إدارة أداء مدير المدرسة.
•ضمان وضع مدير المدرسة سياسات وإجراءات وممارسات واضحة للتطوير المهني وإدارة األداء
للموظفين جميعهم.
•مراقبة ما إذا كانت أولويات التطوير المهني المحددة وأهداف إدارة األداء تتوافق تماما مع خطة
تطوير المدرسة.
•تخصيص جزء من إيرادات المدرسة اإلجمالية لتدريب الموظفين ،والتأكد من وجودها ضمن
الخطة المالية السنوية للمدرسة الخاصة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تقييم إدارة األداء ألعضاء الهيئة اإلدارية.
•توفير القيادة المهنية الفاعلة وتطوير نظم وعمليات مناسبة للتطوير المهني وإدارة األداء
للموظفين جميعهم.
•توفير الدعم المناسب والفاعل للموظفين الذين مستوى أدائهم دون المطلوب.
•ضمان مشاركة أعضاء الهيئات اإلدارية والتدريسية والهيئات األخرى جميعهم في برنامج التطوير
المهني لمدة ال تقل عن  25ساعة سنويا.
•تقديم تقرير إلى ملاّ ك المدارس أو مجلس األمناء عن أثر أنشطة التطوير المهني من حيث
التكلفة والفاعلية.
•ضمان تماشي أهداف إدارة األداء مع خطة تطوير المدرسة.
•حفظ نسخة من كل تقرير سري عن تقييم إدارة األداء في ملفات الموظفين.
•إرسال تقرير كتابي للمجلس في نهاية كل عام دراسي ،يتضمن قائمة بدورات التطوير المهني
التي أجريت لموظفي المدرسة مدونًا فيها تفاصيل حضورهم لبرامج التطوير المهني الخاصة
بكل منهم وفق المتطلبات التدريبية.
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يلتزم المعلمون وغيرهم من الموظفين بما يأتي:
•السعي باستمرار إلى تحسين أدائهم وأسلوبهم التعليمي من خالل المشاركة في أنشطة
التطوير المهني ذات الصلة.
•تحديد حاجاتهم من التطوير المهني المستمر ،وذلك باستخدام المعايير المهنية للمعلمين
التي حددها المجلس.
•المشاركة الفاعلة في عملية إدارة األداء في المدرسة.
•المشاركة فيما ال يقل عن  25ساعة من أنشطة التطوير المهني سنو ًيّا.
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السياسة  :29الحقوق والمسؤوليات
تتعلق بالمادة ( )34من الالئحة التنظيمية
التعريف:
الحقوق :هي المزايا المادية والمعنوية واألدبية والقانونية التي يتمتع بها الموظفون في المدارس.
المسؤوليات :هي المهام والواجبات الواجب تنفيذها أو التي يكلف بها الموظف في المدرسة
استنادًا لعقد العمل ،وطبيعة الوظيفة ،وأخالقيات المهنة ،وأصولها.
وترتبط حقوق الموظفين في المدرسة ومسؤولياتهم ارتباطًا وثيقًا بالميثاق األخالقي والمهني
(انظر السياسة .)30
الهدف:
•التأكد من أن جميع الموظفين في المدارس الخاصة بأبوظبي على بينة من حقوقهم ومسؤولياتهم.
السياسة:
يشترط المجلس على جميع المدارس أن تلتزم بأحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة 1980
بشأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته وجميع لوائحه التنفيذية ،وبأي قوانين أو لوائح اتحادية أو
محلية أخرى ذات صلة قد تصدر من وقت إلى آخر.
ويجب على المدارس ضمان حماية الحقوق األساسية لجميع أفراد المجتمع المدرسي في جميع
األوقات ،والتأكد من فهم جميع أعضاء المجتمع المدرسي المسؤوليات التي ترتبط بوظيفة كل
منهم( .انظر السياسة .)31
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•ضمان الحقوق القانونية للموظفين ،وأن يلتزم الموظفون بمسؤولياتهم.
•ممارسة القيادة بشكل يعكس المسؤوليات القانونية واألخالقية التي تحكم عمل المجتمع
المدرسي.
•تسليم نسخ مكتوبة أو إلكترونية عن لوائح عالقات العمل للموظفين في المدرسة؛ لتكون
بمثابة إرشادات ومرجع لدعم األعمال اليومية واتخاذ القرارات.
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السياسة  :30الميثاق األخالقي والمهني
تتعلق بالمادة ( )35من الالئحة التنظيمية
التعريف:
الميثاق األخالقي والمهني :هو مجموعة من المعايير التي يجب على موظفي المقر الرئيس
للمجلس ومكاتبه اإلقليمية وكذلك للموظفين في المدارس الخاصة واألمناء والملاّ ك (التربويين)
االلتزام بها .ويتكون من اثني عشر معيارًا أخالقيًا ومهنيًّا يجب توافرها في الموظفين المشمولين
بهذا الميثاق ،ويشكل أساسًا لتحديد أفضل الممارسات في السلوك األخالقي والمهني،
وأي إجراءات تأديبية قد تحتاج المدرسة إلى اتخاذها ضد أحد الموظفين في حالة عدم االلتزام
بمعايير الميثاق.
الهدف:
ترتكز هذه السياسة على القيم األساسية للتعليم (السياسة رقم  )1التي تحدد سلوك موظفي
المجلس ،والموظفين في المدارس الخاصة الذين يتعاملون بانتظام مع الطلبة في جميع اإلجراءات،
وهي كاآلتي:
•العمل الجماعي :التأكيد على قيم التعاون مع اآلخرين.
•النزاهة واألمانة :االلتزام بالسلوكيات الصائبة تحت أي ظرف من الظروف.
•الشفافية :التعامل مع اآلخرين بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق واألمانة.
•االحترام :احترام الطلبة والزمالء وأولياء األمور والمجتمع.
•المساءلة :تحمل الفرد مسؤولية أقواله وأفعاله.
•الحرص والتعاطف :االهتمام باآلخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم.
توفر هذه السياسة للموظفين في المدارس الخاصة مجموعة من المبادئ لتوجيه تصرفاتهم
وسلوكهم المهني ،وتنطبق هذه السياسة أيضًا على موظفي المجلس ألنهم يتفاعلون مع طلبة
المدارس الخاصة وأولياء أمورهم والقيادة المدرسية والمعلمين والموظفين واألمناء وملاّ ك المدارس
الخاصة .وأغراض هذه السياسة هي:
•إنشاء أساس متين لقواعد التصرفات والسلوك األخالقي والمهني في المدارس الخاصة التابعة
للمجلس.
•االرتقاء بمعايير السلوكيات األخالقية والمهنية من خالل منح الموظفين رؤية واضحة للسلوك
المتوقع منهم.
السياسة:
يتوقع المجلس من المدارس الخاصة أن تضمن فهم جميع موظفيها المعايير المنصوص عليها في
هذا الميثاق وقبولها وتبنيها ،وعليه فإنها تنتهج مستويات عالية من التصرفات والسلوك األخالقي
والمهني في جميع أعمالها وفي جميع األوقات .وقد اقتُبس الميثاق من دليل سياسات التعليم
المدرسي إلمارة أبوظبي.
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يشترط المجلس على جميع المدارس إعداد مدونة لقواعد السلوك األخالقي والمهني تضم كل
هذه المعايير ،ونشرها بين موظفي المدرسة .ويمكن أن تشمل مدونة السلوك الخاصة بالمدرسة
معايير إضافية أخرى لها أهمية خاصة بالنسبة للمدرسة ورسالتها  -بما ال يخرج عن إطار الميثاق
األخالقي والمهني .-
يتكون ميثاق المجلس من اثني عشر معيارًا لموظفي المدارس الخاصة واألمناء والملاّ ك والطلبة
وأولياء األمور ،ويشمل كذلك موظفي المجلس الذين يعملون مع المدارس الخاصة .والهدف من
التفاصيل الواردة مع كل معيار هو التوجيه واإلرشاد ،إذ إنها ال تمثل كل السلوكيات األخالقية
والمهنية التي يتوقع من الموظفين االقتداء بها.
إن الهدف األساسي لموظفي المقر الرئيس للمجلس ومكاتبه اإلقليمية  -وكذلك الموظفين في
المدارس الخاصة واألمناء والملاّ ك  -هو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تطوير العملية التعليمية
ومخرجاتها ،وإن أولئك الذين يتعاملون بانتظام مع الطلبة يتشاركون في تحمل المسؤولية الفردية
والجماعية عن تعليم الطلبة بشكل فاعل ،ولهذا السبب يستخدم مصطلح (التربوي) في هذا
الميثاق لوصفهم جميعًا.
يتضمن الميثاق األخالقي والمهني للمدارس الخاصة المعايير اآلتية:
المعيار األول – الدين والثقافة وعادات المجتمع وتقاليده :على التربويين توقير الدين
اإلسالمي ،وتقدير الثقافة العربية وقيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•توقير القيم والشعائر اإلسالمية ،وتقدير األديان األخرى كذلك.
•االلتزام بكافة المبادئ التي تفرضها الديانة اإلسالمية بالدولة.
•تقدير قيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده.
•توقير الرموز الوطنية للدولة.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•القيام بسلوكيات تخالف القيم اإلسالمية داخل الصفوف الدراسية أو أماكن العمل.
•اإلساءة إلى قيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده.
المعيار الثاني – تقدير الثقافات األخرى والتسامح معها :على التربويين تعزيز مناخ
التسامح بالمدارس وأماكن العمل.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•إظهار التسامح مع جميع األفراد من مختلف المعتقدات الدينية أو العرقيات أو الخلفيات الثقافية.
•اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان خلو الصفوف الدراسية وأماكن العمل من أشكال المضايقات
والتمييز.
•التعامل مع جميع الطلبة والزمالء على قدم المساواة بما يشمل ذوي االحتياجات الخاصة.
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تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•التمييز بين الزمالء أو أفراد المجتمع أو التحرش بهم على أساس الدين أو العرق أو األصل أو
الحالة االجتماعية أو العمر أو الجنس أو حاالت الحمل والوضع.
•التمييز بين الطلبة أو التحرش بهم على أساس الدين أو العرق أو األصل أو الحالة االجتماعية
أو العمر أو الجنس.
•ممارسة أي نوع من أنواع التطرف أو التبشير الثقافي.
المعيار الثالث  -الزي :يجب على التربويين ارتداء مالبس مناسبة تلتزم بمواصفات زي
العمل الرسمي ،وال تخالف قيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•ارتداء مواطني الدولة الزي الوطني المناسب.
•ارتداء الوافدين مالبس مناسبة للعمل.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•ارتداء أي نوع من المالبس الضيقة أو الشفافة أو غير المالئمة لبيئة العمل.
المعيار الرابع – العالقة مع الطلبة :يحتفظ التربويون بعالقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة،
ويوفرون الرعاية الالزمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•أن يتحلى التربويون بالسلوكيات التي تحقق مصلحة الطلبة ،وتفي بالرعاية الالزمة لهم ،واتخاذ
كافة ما لديهم من صالحيات لضمان سالمة الطلبة.
•أن يلتزم التربويون بإبالغ السلطات المعنية في حال شكهم في تعرض أحد الطلبة لألذى ،أو
إمكانية حدوث ذلك.
•أن يلبي التربويون الحاجات التعليمية لجميع الطلبة ،ويساعدوهم في استغالل قدراتهم
وإمكاناتهم كاملة وتطوير ثقتهم بأنفسهم.
•أن يخلقوا بيئة آمنة وداعمة وجدان ًيّا للطلبة للتعلم واالستمتاع بالتعلم ،بيئة تنمي معارفهم
وقيمهم وقدراتهم وال تسبب لهم اإلحراج أو الرهبة.
•أن يسعوا جاهدين ألن يكونوا عادلين وموضوعيين في التعامل مع الطلبة.
•أن يعملوا على تعزيز صحة الطالب ،من خالل دعم خدمات الصحة المدرسية وتسهيل البرامج
والمبادرات الصحية التي ينفذها ممرض المدرسة أو المجلس أو الجهات الحكومية األخرى
(مثال :البرنامج الوطني للتحصين الذي تشرف عليه هيئة الصحة – أبوظبي) بما يتفق مع
توجهات المجلس.
•أن يدركوا أحكام لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته المتعلقة بحماية الطلبة وصحتهم ورعايتهم
وسالمتهم ،ويلتزموا بها التزامًا تا ًمّا.
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تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•إقامة عالقات مشبوهة مع الطلبة أو تشجيعها ،سواء داخل الصفوف الدراسية أو خارجها.
ويشمل ذلك أي تصرف يمكن أن يُعد تحرشًا أو إساءة جنسية.
•إرسال أية رسائل أو صور أو مراسالت تتضمن محتوى غير مالئم إلى الطلبة ،سواء داخل
الصفوف الدراسية أو خارجها.
•اتخاذ أية إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني أو النفسي أو اإلساءات اللفظية أو أي عقاب
يمكن أن يتسبب في إلحاق أذى بدني أو نفسي للطلبة (مثل السخرية من وجهة نظر الطالب).
•اإلخفاق في محاسبة االضطهاد المستمر الذي يتعرض له الطالب  -بما في ذلك التنمر اإللكتروني
 مما ينتج عنه إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بالطالب (انظر أيضا السياسة .)65•التصرف بإهمال أو اتخاذ القرارات التي من شأنها تعريض سالمة الطلبة للخطر.
•استخدام العالقات المهنية مع الطلبة لتحقيق مصلحة شخصية (على سبيل المثال :الدروس
الخصوصية للطلبة من المعلم الذي يدرسهم في الفصل ،أو طلب خدمات من ولي أمر الطالب،
وما إلى ذلك).
•التساهل في تقدير درجات الطلبة بطريقة ال تتفق مع العملية التعليمية.
المعيار الخامس – العالقة مع المجتمع :توقير التربويين أولياء األمور والمجتمع المحلي،
والتعاون معهم في إطار عملهم اليومي بغرض االرتقاء بمستوى تعليم الطلبة.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•تأسيس عالقات تقوم على الشفافية والصدق والتوقير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي.
•إشراك أولياء األمور والمجتمع في عملية اتخاذ القرارات بشأن تعليم الطلبة وأنواع الرعاية التي
تُقدم إليهم.
•إبالغ الطلبة وأولياء األمور وأفراد المجتمع المعنيين بكافة القرارت المتعلقة بتعليم الطلبة بصورة
فورية وواضحة.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•تجاهل رأي أولياء األمور والمجتمع المدرسي ومالحظاتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم
الطلبة.
•التعامل مع أولياء األمور والمجتمع المحلي بأسلوب مسيء أو عدائي.
المعيار السادس – العالقة مع الزمالء :تقيّد التربويين بتعليمات رؤسائهم المباشرين،
والتزامهم بالتعاون مع زمالئهم ،لتحقيق مصلحة الطلبة والعمل التربوي.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•االلتزام بجميع التعليمات والقرارات الرسمية التي يصدرها رؤساؤهم المباشرون ،أو الجهات
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المعنية التابعة للمجلس.
•تشجيع زمالئهم وتقديم الدعم الالزم لهم للتحلي بالمعايير المهنية والحرص على تطبيقها.
•تعاون التربويين مع بعضهم لتوفير بيئة مهنية إيجابية وداعمة للجميع.
•المساعدة في إعداد البرامج التعريفية وتقديمها للتربويين الجدد من خالل اإلرشاد والتوجيه.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•التحرش بأحد الزمالء لفظ ًيّا أو بدن ًيّا ،ويشمل ذلك ارتكاب أي سلوك غير مالئم يتسبب في شعور
الزميل بعدم األمان أو عدم االطمئنان.
•نشر أخبار كاذبة أو تشويه سمعة أي زميل.
•إفشاء أية معلومات سرية تخص أي زميل.
•االستبعاد المتعمد ألي زميل من أنشطة العمل أو األنشطة المهنية أو المعلومات المتعلقة
بالعمل.
•التضييق على أي زميل بما يمنعه من القيام بمهام وظيفته الرسمية.
المعيار السابع  -التواصل :التزام التربويين بالتعامل والتواصل مع الزمالء والطلبة وأولياء
األمور والجمهور بأسلوب يعكس التوقير والحكمة والنزاهة.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•الحرص على أن تتفق جميع التعليقات العامة والمالحظات التي يبديها التربويون مع سياسات
وأولويات المدرسة والمجلس.
•االلتزام بعدم استخدام وسائل االتصال الخاصة بالمجلس  -مثل أجهزة الحاسب اآللي والهاتف
ورسائل البريد اإللكتروني ونظام معلومات الطالب اإللكتروني وغيرها  -بأي طريقة قد توصف
بأنها مثيرة للخالف أو مسيئة.
•االلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطلبة والزمالء اآلخرين ،إال إذا كانت هناك
موافقة رسمية على إفشاء تلك المعلومات ألغراض مهنية واضحة ومحددة.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•إصدار تعليقات أو تصريحات ،بصورة رسمية أو غير رسمية ،تسيء إلى المجلس أو المدرسة أو
سمعة الزمالء.
•إفشاء أي معلومات سرية أو حساسة وتبادلها مع أي طرف آخر غير مخول بالحصول عليها سواء
كان داخل المدرسة أو خارجها.
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المعيار الثامن – االلتزامات القانونية :التزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية ،مع
إبالغ السلطات المعنية والمختصة عن أية مخالفة لتلك القوانين.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•االلتزام بالنزاهة واألمانة خالل أداء مهام العمل.
•إدراك أحكام القوانين والسياسات ذات الصلة بعملهم وفهمها وااللتزام بها.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•تقديم معلومات غير حقيقية أو مضللة عن المؤهالت العلمية أو الخبرات الوظيفية.
•عدم االنصياع ألية قوانين سارية أو مخالفتها أو تجاهلها عمدًا.
المعيار التاسع – المشروبات الكحولية والمخدرات والتبغ :االبتعاد عن المشروبات
الكحولية والمواد المخدرة واألدوية الممنوعة ،سواء بتعاطيها أو حيازتها أو الوقوع تحت
تأثيرها أو التدخين في أماكن العمل.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•االلتزام بالقوانين المتعلقة بالمواد المذكورة أعاله في كافة األوقات.
•اإلحجام عن إعطاء المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المخدرة إلى الطلبة ،أو تشجيعهم
على تناولها ،أو التغاضي عن فعلهم لذلك.
•إشراف ممرض المدرسة على تعاطي الطلبة األدوية التي يصفها األطباء والتأكد من توافقها مع
إرشادات المجلس.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•تناول المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المخدرة في أثناء أداء الواجبات والمهام الرسمية،
أو الوقوع تحت تأثيرها.
•التدخين في المباني التابعة للمجلس أو المدرسة.
•تشجيع الطلبة على تناول المشروبات الكحولية أو التبغ أو المواد المخدرة أو األدوية غير المصرح
بها في أي وقت من األوقات.
المعيار العاشر – استخدام المصادر والموارد :استخدام التربويين الممتلكات والموارد
المتوفرة في أداء أعمالهم بكفاءة مع َ
قصر استغاللها على األغراض الرسمية فقط.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•االلتزام بسياسة أمن المعلومات للمجلس والمتعلقة باستخدام التكنولوجيا.
•االستخدام األمثل لموارد المجلس والمدارس لغايات العمل وفي حدود ما يكلف به فقط.
•الحفاظ على العهدة  -بحكم العمل  -من أموال أو مقتنيات ،وإدارتها بحكمة ومسؤولية.
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تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•استغالل الموارد العامة أو المخصصة للعمل في أغراض شخصية (مثل فتح البريد اإللكتروني
الشخصي) ،أو لتحقيق مكاسب أو مآرب شخصية.
•اإلسراف في إنفاق الموارد المالية للمجلس أو المدرسة واالستهتار بها.
المعيار الحادي عشر – تضارب المصالح :تجنب التربويين أي موقف يمثل  -أو يمكن أن
يمثل  -تضاربًا في المصالح في أثناء أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•االضطالع بكافة المسؤوليات واتخاذ جميع القرارات بحيادية وموضوعية.
• االلتزام بالنزاهة وعدم قبول أي رشىً (إكراميات) أو هدايا أو أموال أو خدمات ،يمكن من خاللها
التأثير في القرارات المهنية.
•اإلحجام عن استغالل المناصب لتحقيق مكاسب أو مآرب شخصية.
•إبالغ الرؤساء في حال وجود تضارب محتمل في المصالح والنأي بالنفس عن المواقف التي قد
تحمل شبهة تضارب في المصالح.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•التدخل في اتخاذ أي قرار قد يستفيد منه أحد أفراد العائلة أو األصدقاء.
•قبول هدايا من الموردين أو أفراد المجتمع المحلي بما يتجاوز الهدايا الرمزية ،أو الهدايا التي قد
تمنح في محاولة للتأثير في مسار العمل الرسمي (في معظم األحوال تعد أي هدية تتعدى
قيمتها  100درهم متجاوزة القيمة الرمزية).
•استخدام وقت المدرسة لمزاولة األعمال غير المدرسية.
المعيار الثاني عشر – الموضوعات الحساسة :تجنب التربويين إبداء المالحظات بشأن
المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في إثارة الشعور بالغضب أو االستياء لدى
الطلبة أو الزمالء أو المجتمع.
تشمل السلوكيات المهنية  -على سبيل المثال :-
•الحرص على أن تتركز المناقشات الصفية حول موضوع الدرس.
•توخي الحذر عند إبداء التعليقات (خاصة المتعلقة بمسائل يمكنها التسبب في جدل محتمل
مثل الموضوعات المتعلقة بالدين والسياسة).
•منع الطلبة من طرح المسائل التي يمكنها إثارة الجدل للمناقشة الجماعية.
تشمل السلوكيات غير المهنية المحظورة  -على سبيل المثال :-
•الدخول في مناقشة مع الطلبة بشأن المسائل الحساسة  -مثل الدين والسياسة  -التي ال
تخدم هدفًا تعليم ًيّا واضحًا ومرتبطًا بالمناهج الدراسية المعتمدة في المدارس.
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يلتزم مالكو المدرسة ومجلس األمناء وأعضاء اللجان الفرعية والمعلمون والهيئات المدرسية األخرى
بالميثاق األخالقي والمهني للمجلس ومعاييره ،وفي حال مخالفة هذا الميثاق تفرض المدرسة
اإلجراءات الجزائية المناسبة وفقًا للوائح المجلس وسياساته ومتطلباته ،ويعتمد اإلجراء الجزائي
المتخذ في هذا الشأن على حجم المخالفة والتاريخ السلوكي للموظف.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•نشر مدونة السلوك التي تشمل المعايير الواردة في الميثاق األخالقي والمهني.
•التحقق من أن جميع التربويين ملتزمون بالميثاق األخالقي والمهني.
•تشجيع الموظفين على إبالغ مدير المدرسة أو المدير المباشر عن االنتهاكات الخطيرة للميثاق،
مع الحفاظ على السرية.
•تقديم برامج توعوية لضمان أن جميع الموظفين على معرفة وفهم لما هو متوقع منهم.
•رصد االلتزام بالميثاق في كل أحكام المدرسة واتخاذ إجراءات صارمة في حاالت المخالفة.
•التعامل مع أي من المخالفات للميثاق بفرض اإلجراءات الجزائية المناسبة اعتمادًا على حجم
المخالفة والتاريخ السلوكي للموظف.
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السياسة  :31شروط التوظيف والعقود
تتعلق بالمادة ( )36من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•التأكيد على التزام المدارس بالمتطلبات القانونية في الدولة ،وأفضل الممارسات في الشؤون
التعاقدية مع الموظفين.
•التأكيد على حاجة المدارس إلى إعداد دليل التوظيف بصفة دورية ونشره وتطبيقه ومراجعته.
السياسة:
يجب أن تكون جميع القواعد واللوائح التي تحكم عقود الموظفين في المدرسة وظروف عملهم
موافقة ألحكام القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980بشأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته ،وجميع
لوائحه التنفيذية ،وأي قوانين أو لوائح اتحادية أو محلية أخرى ذات صلة قد تصدر من وقت آلخر.
يجب على جميع المدارس إعداد دليل التوظيف ونشره ومراجعته بصورة دورية  -وينبغي أن يكون
دليل التوظيف متوافقًا مع أحكام لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته ،على أن تحدد فيه  -لجميع
الموظفين  -سياسات المدرسة المتعلقة بالتوظيف ،بما في ذلك  -مثال ً :-
•تفصيل سياسات المدرسة في شؤون التوظيف.
•الهيكل التنظيمي للمدرسة ،متضمنًا الوظائف والوصف الوظيفي.
•إجراءات التعيين ،واإلجراءات األخرى الالزمة لتعيين المرشحين.
•إجراءات تدقيق الحالة الجنائية (غير محكوم بقضايا سابقة).
•إجراءات التدقيق المطلوبة (وثيقة التعارف) ،ورسائل التزكية للموظفين المرشحين.
•مدة تجريبية ال تقل عن ثالثة أشهر ،أو حسب ما يحدده عقد العمل.
•البرامج التعريفية والتدريبية للموظفين الجدد.
•إجراءات إدارة األداء لجميع الموظفين.
•الشروط الوظيفية وشروط التعاقد.
•سلم الرواتب والمكافآت والبدالت.
•المخالفات ،واإلجراءات التأديبية المترتبة عليها.
•الميثاق األخالقي والمهني (انظر السياسة .)30
•شؤون التوظيف األخرى ذات الصلة.
يجب أن يتوافق دليل التوظيف في جميع األوقات مع هذه السياسة واألحكام ذات الصلة ،وأن يتفق
مع الميثاق األخالقي والمهني للمجلس وقانون العمل في الدولة ،وأن يشمل  -أيضًا  -تفاصيل
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الدروس التي يغطيها المعلمون االحتياطيون في حال تغيب الموظفين لمدة طويلة أو قصيرة،
بسابق إنذار أو دون سابق إنذار .كما يتضمن دليل التوظيف تفاصيل القيود التعاقدية الخاصة بمدة
العمل (سنتين أو ثالث أو حسب العقد) واإلنهاء المبكر للخدمة ،وقبول االستقالة قبل نهاية العام
الدراسي أو نهاية مدة العقد .وال يجوز استقالة المعلمين وتركهم العمل خالل العام الدراسي،
ويُنص على ذلك في عقود الهيئتين :اإلدارية والتدريسية.
ويعتمد المجلس جميع التعيينات بعد تلبية الموظف المتطلبات المدرجة في السياسات رقم ()24
و( )25و( ،)26وذلك قبل تأكيد التعيين تعاقد ًيّا من قبل المدرسة ،وقبل أن يباشر الموظف العمل.
يجب على المدارس  -كجزء من طلب الترخيص لمدرسة جديدة  -أن تقدم إلى المجلس دليل
التوظيف الخاص بها للموافقة عليه.
ويُقدَّم طلب تعيين الموظفين من الهيئات اإلدارية والتدريسية والفنية قبل  60يومًا على األقل من
بداية العام الدراسي .وعلى المعلمين الراغبين في إنهاء عملهم ألسباب مقبولة قبل نهاية العقد
أن يقدموا استقالتهم قبل نهاية العام الدراسي أو قبل شهر واحد من بدء العام الدراسي الجديد.
وسوف يتعامل المجلس بمرونة فيما يتعلق بمواعيد تقديم طلبات الحاالت االستثنائية.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•ضمان إعداد دليل التوظيف ونشره وتطبيقه وتحديثه بصورة دورية وفقًا لهذه السياسة واألحكام
ذات الصلة.
•التأكد من أن جميع الموظفين يدركون تماما اآلثار المترتبة على شروط العقد.
•تطبيق نظم واضحة وشفافة لشروط التوظيف وعقود الموظفين.
•التأكد من أن دليل التوظيف يفي بجميع قوانين العمل في الدولة والمتطلبات القانونية األخرى
ذات الصلة.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

السياسة  :32التقارير المدرسية والمستندات األخرى
تتعلق بالمادة ( )37من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•التأكد من التزام جميع المدارس بالمتطلبات األساسية إلعداد التقارير المدرسية.
السياسة:
يجب على جميع المدارس االحتفاظ بالتقارير والمستندات على النحو الوارد في السياستين رقم
( )33و(.)34
لن يجدد المجلس رخصة المدرسة إال بعد إعداد المدرسة هذه التقارير على النحو الواجب،
وتقديمها إلى المسؤول المعني في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•الحفاظ على التقارير والوثائق كاملة ودقيقة ،وتقديمها إلى المجلس في أوقات محددة وعند
الطلب.
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السياسة  :33تقرير اإلدارة المدرسية
تتعلق بالمادة ( )38من الالئحة التنظيمية
التعريف:
التقرير السنوي هو التقرير الذي يعده مجلس أمناء المدرسة ومدير المدرسة عن األنشطة
المدرسية المختلفة وشؤونها اإلدارية والفنية والمالية خالل السنة الدراسية السابقة .ويُقدَّم
التقرير  -في كثير من األحيان  -خالل االجتماع السنوي العام لمجلس األمناء.
الهدف:
•التأكد من التزام جميع المدارس بالمتطلبات الرئيسة إلعداد التقارير المدرسية المطلوبة ورفعها
إلى المجلس.
•التأكد من أن كل مدرسة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ممارسة أعمالها ونشاطاتها ،وعن
المبالغ المالية التي تتلقاها وتنفقها.
•تعزيز أهداف المجلس األساسية ،بما في ذلك المساءلة الكاملة ،وزيادة الشفافية ،ووضع
السياسات المبنية على األدلة والتخطيط على مستوى قطاع المدارس الخاصة.
السياسة:
يقدم مجلس أمناء المدرسة تقريرًا سنو ًيّا عن إدارة المدرسة للمجلس ،يورد فيه البيانات
واإلحصاءات والمعلومات األخرى التي قد يطلبها المجلس .ويشمل تقرير اإلدارة السنوي  -من
بين أمور أخرى  -بيانات عن العمليات المدرسية ،وإنجازات الطلبة خالل العام الدراسي المنصرم،
وملخصًا بالموقف المالي (قوائم الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية – السياسة ،)34
وخطة التطوير المهني ،ونتائج عمليات التفتيش ،ومعايير تطوير األداء المدرسي وخططه ،وتعميم
أفضل الممارسات.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة (المالك ومجلس األمناء) بما يأتي:
•تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد في بداية كل عام دراسي للقيام بعمليات التدقيق
الحسابي.
•اإلشراف على إعداد التقرير السنوي ،وإعطاء الموافقة النهائية لتقديم التقرير للمجلس ،وتحمل
المسؤولية عن المعلومات التي يحتويها التقرير.
•تقديم القوائم المالية إلى المجلس وتقرير مدقق الحسابات باستخدام نموذج المجلس خالل
 60يوما من نهاية العام الدراسي.
•تطبيق آلية التخزين اآلمن لهذا التقرير ولغيره من التقارير.
يكون مديرو المدارس مسؤولين أمام مجلس األمناء عن:
•ضمان أن التغطية النقدية ومحتوى التقرير السنوي دقيقان وكافيان لتلبية متطلبات المجلس
لهذا النوع من التقارير.
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السياسة  :34التقارير المالية والتدقيق المالي
تتعلق بالمادة ( )39من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•التأكد من تلبية المدارس المتطلبات األساسية إلعداد التقارير.
•التأكد من أن المدرسة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ممارسة وظائفها ومعامالتها المالية.
•إنشاء سجالت ثابتة وقواعد متاحة لبيانات قطاع المدارس الخاصة ،تحافظ عليها المدارس،
ويستخدمها المجلس بطرق مناسبة.
السياسة:
ترتبط هذه السياسة بالسياسة ( )33بشأن تقرير اإلدارة المدرسية ،والتي تصف ما ينبغي أن
تتضمنه التقارير السنوية.
يرفع مجلس األمناء تقارير المدرسة المالية إلى المجلس ،مرفقًا بها تقارير التدقيق المعتمدة من
المدقق ،باستخدام النموذج المعد لذلك ،خالل ستين يومًا من انتهاء السنة المالية للمدرسة ،على
أن تتضمن التقارير المالية السنوية وتقارير التدقيق البيانات واإلحصاءات التي توضح دخل المدرسة
ومصروفاتها ،وحساب األرباح والخسائر ،وأية معلومات أخرى تمكن المجلس من الوقوف على الوضع
المالي للمدرسة .ويجب إعداد القوائم المالية وعرضها بطريقة تلبي معايير التقارير المالية الدولية
(.)IFRS
يجب مراجعة الحسابات من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد للقيام بعمليات التدقيق المحاسبي،
على أال يرتبط بأي شكل من األشكال بالمدرسة أو مالكيها أو بأحد أعضاء مجلس األمناء باستثناء
العالقة التعاقدية ،وعلى المدرسة إعالم المجلس كتابة باسم مدقق الحسابات المعتمد فور التعاقد
معه.
يراقب المجلس التقارير السنوية والقوائم المالية للمدارس من خالل عمليات الترخيص والتفتيش
والرقابة ،ويمكنه أن يجري تدقيقًا إضاف ًيّا للتأكد من صحة البيانات ووضع المدرسة المالي من وقت
إلى آخر.
يعتبر توفير هذه الوثائق عنصرًا أساس ًيّا في عملية الترخيص ،وتقيّم جودتها من قبل موظفي المجلس
ومن خالل عمليات التفتيش .وتُعَدّ المدارس التي تخفق في توفير التقارير المالية المناسبة وغيرها
من الوثائق المطلوبة منتهكة اللتزامات الرخصة ،ومخالفة للنظم واللوائح ،وتخضع للخطوات المتبعة
على النحو المبين في السياسة ( )78بشأن مخالفة نظم المجلس ولوائحه.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•تدقيق القوائم المالية التي وافق عليها مدير المدرسة.
•إرسال القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات إلى المجلس خالل ستين يومًا من انتهاء السنة
الدراسية للمدرسة.
•تعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة عمليات المدرسة المالية.
مديرو المدارس مسؤولون أمام مجلس األمناء عن:
•توفير القوائم المالية ومراجعتها وفق المستوى المطلوب ،مما يعطي صورة دقيقة عن شؤون
المدرسة المالية بما يتعلق بالميزانية العمومية ورأس المال العامل وبيانات الدخل.
•ضمان أن ميزانية المدرسة للسنة الدراسية القادمة تتضمن المتطلبات المالية المترتبة على
خطة تطوير المدرسة التي راجعها المجلس.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

السياسة  :35السجالت
تتعلق بالمادة ( )40من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير السجالت إلى :المعلومات المتعلقة بالعمليات المدرسية وشؤون
الطلبة والهيئات العاملة بالمدرسة والشؤون المالية وغيرها من جوانب عمل المدرسة سواء كانت
ورقية أم إلكترونية.
الهدف:
•إعالم جميع المدارس بشرط احتفاظها بسجالت واضحة ودقيقة وعالية الجودة.
•التأكد من احتفاظ المجلس بسجالت مركزية موثوقة لكل مدرسة مرخصة.
السياسة:
تحدد هذه السياسة متطلبات المجلس بشأن إعداد المعلومات والبيانات المدرسية بكفاءة وتخزينها
بأمان .وينبغي قراءتها مع السياسة ( )36بشأن التقارير المدرسية ،التي تحدد توقعات المجلس
للتواصل المنتظم والدقيق والعالي الجودة بينه وبين المدارس.
إعداد السجالت أمر ضروري لمساعدة المدرسة على العمل بكفاءة وعلى المدارس المحافظة
على سجالت وافية من أجل:
•مساعدة الطلبة على التقدم األكاديمي من خالل قياس تحصيلهم الدراسي.
•إدارة العالقات بين الطلبة والمدرسة والموظفين (كتوثيق سجالت القبول والتسجيل وتحصيل
الرسوم الدراسية واإلجراءات التأديبية).
•تقديم الدعم والخدمات والتسهيالت للطلبة.
•تقديم الدعم للطلبة بعد تركهم المدرسة.
•توفير المعلومات كما هو مطلوب من المجلس.
سجالت حضور الطلبة ،وتقدمهم األكاديمي وقياس تحصيلهم الدراسي
يجب على المدير االحتفاظ بسجالت حضور الطلبة وتقدمهم األكاديمي والتحصيل الدراسي في
نظام معلومات الطالب اإللكتروني ،باإلضافة إلى أية معلومات أخرى ذات صلة بالتحصيل التي يطلبها
المجلس .يجب تخزين المعلومات التي سبقت إدخال نظام معلومات الطالب اإللكتروني بطريقة
مناسبة (انظر الفقرة المتعلقة بتخزين السجالت أدناه).
السجالت الطبية الخاصة بالطلبة
يجب على المدارس إنشاء سجالت طبية خاصة بجميع طلبتها ،ويجب أن تحفظ جميع السجالت
الطبية الخاصة بالطلبة في مكان آمن يضمن سرية المعلومات الصحية.
يجب على ممرض المدرسة إنشاء سجل طبي جديد للطلبة المسجلين في رياض األطفال أو

101

الصف األول ،وللطلبة المنقولين من مدارس أخرى ال توفر خدمات صحية (مثال :طالب منقول من
مدرسة خارج الدولة).
في حالة نقل الطالب من مدرسته إلى مدرسة أخرى ينقل ممرض المدرسة أو إدارة المدرسة
السجل الطبي للطالب إلى المدرسة الجديدة .ويجب على ممرض المدرسة الحصول على
السجالت الطبية للطلبة المنقولين من مدارس أخرى في الدولة.
يجب تزويد ولي األمر بتقرير عن الحالة الطبية البنه عند طلبه ذلك ،إال أنه ال يجوز نسخ السجل
الطبي للطالب أو تصويره أو نقله من العيادة المدرسية.
ال يجوز للممرضين تداول السجالت الطبية الخاصة بالطلبة مع أي من موظفي المدرسة .وبإمكان
ممرض المدرسة أو إدارة خدمات الصحة المدرسية تداول معلومات طبية محددة لجهات أخرى،
وذلك في الحاالت اآلتية:
1 .1اإلحالة أو النقل المؤقت ،وذلك بغرض تقديم عالج محدد أو القيام بإجراءات تشخيصية أو في
حاالت الطوارئ.
2 .2وجود تهديد للصحة العامة حينما يتسبب اإلهمال في تسليم المعلومات لتعريض الطالب أو
اآلخرين لخطر الوفاة أو لخطر اإلصابة البالغة.
3 .3التحقيقات الرسمية ،ويكون ذلك بأمر من المحكمة.
في الحاالت األخرى ،يخضع أي طلب للحصول على معلومات صحية من السجالت الطبية الخاصة
بالطلبة لموافقة هيئة الصحة – أبوظبي ،مع إبالغ المجلس بذلك.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يجب على المدرسة االلتزام بكافة سياسات السجالت الطبية الصادرة عن
الجهات المختصة في الدولة مثل هيئة الصحة – أبوظبي وغيرها.
سجالت الموظفين
مدير المدرسة هو المسؤول عن حفظ سجالت المعلمين وغيرهم من الموظفين ،وتبين هذه
السجالت مؤهالتهم وشروط توظيفهم والتطوير المهني الخاص بهم وإدارة األداء والراتب والشؤون
التعاقدية والمزايا والحضور والشؤون الصحية وغيرها من المسائل على النحو المطلوب من المجلس،
ومن أجل إدارة المدرسة بطريقة مناسبة.
السجالت المالية
ملك المدرسة واألمناء ومدير المدرسة من االطالع على الميزانية التشغيلية
يجب أن يتمكن اّ
السنوية للمدرسة .كما يحق لهم الحصول على السجالت المالية التي تقدم البيانات الدالة على
إيرادات المدرسة ونفقاتها .وتلتزم المدرسة بمنح المجلس إمكانية الوصول الكامل إلى سجالتها
المالية (انظر السياسة .)34

102

تخزين السجالت
يجب أن تكون السجالت مخزنة في أماكن ومعدات آمنة ،سواءًا كانت نسخًا ورقية أم إلكترونية،
بحيث ال يطلع عليها إال الموظفون المخولون الذين يتطلب عملهم ذلك .ويجب أن توفر المرافق
والمعدات الظروف البيئية المناسبة للمحافظة على السجالت.
ويجب أن تلبي نُظم التخزين وأماكنه المعايير ذاتها بغض النظر عن مكان وجودها والمسؤول عن
إدارتها .بعد ترك الطالب المدرسة تصبح سجالته خاملة ،وللمدرسة نقلها إلى أنظمة تخزين أخرى.
المدة الزمنية لحفظ السجالت
يجب الحفاظ على جميع السجالت المتعلقة بالطالب لمدة ال تقل عن  5سنوات بعد مغادرة
الطالب المدرسة ،ومن األفضل استخدام األرشفة اإللكترونية ما أمكن .وتحفظ السجالت المتعلقة
بالموظفين لمدة ال تقل عن  5سنوات بعد انتهاء عملهم .ويجوز للمدرسة أن تستبقي جميع هذه
السجالت لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق الزمة لتسيير أعمالها.
باإلضافة إلى ذلك فإنه يجب على المدرسة االلتزام بسياسة حفظ السجالت الطبية والتخلص منها،
الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة مثل هيئة الصحة – أبوظبي ،وشركة أبوظبي للخدمات
الصحية  -صحة.
إغالق المدرسة
قبل إغالق أي مدرسة -طوعًا أو بموجب أمر من المجلس  -على المالك أو مدير المدرسة أن يقدم
للمجلس خطة واضحة بخصوص حفظ السجالت وفقًا لهذه السياسات ،ويسمح بوصول المصرح لهم
إلى هذه السجالت عند اللزوم (انظر أيضًا السياسات  78و 79و.)80
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•اإلشراف على تطبيق المدرسة هذه السياسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•االحتفاظ بسجالت كافية لجميع جوانب المدرسة.
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السياسة  :36التقارير المدرسية
تتعلق بالمادة ( )41من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير التقارير المدرسية إلى اشتراط المجلس بأن توفر المدرسة
المعلومات التي يطلبها المجلس ،مثل :معلومات حديثة ودقيقة عن الطلبة وقضايا حمايتهم،
والتغييرات الجوهرية في المناهج والمباني واألراضي واستخدام مبنى المدرسة وغير ذلك من
المعلومات التي تفيد المجلس في متابعة المدارس الخاصة وتقييمها.
الهدف:
•تحديد توقعات المجلس فيما يتعلق بانتظام المعلومات التي يحصل عليها من المدرسة ودقتها
وجودتها.
السياسة:
يجب على كل مدرسة أن تقدم للمجلس  -عند الطلب  -بيانات مكتوبة دقيقة ومحدثة .وعلى
المدارس تسجيل المعلومات الرئيسة الخاصة بها للتواصل مع المجلس ،بما في ذلك األسماء
والعناوين البريدية واإللكترونية وأرقام الهواتف الثابتة والمحمولة.
تكون ضوابط التواصل مع المجلس على النحو اآلتي:
•يجب أن تكون أجهزة كمبيوتر كل مدرسة متوافقة مع متطلبات قسم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت التابع للمجلس؛ لتمكين المدرسة من التواصل مع المجلس من خالل البريد
اإللكتروني الخاص بها .كما يجب على المدرسة تحديث البنية التحتية المناسبة ألنظمة
التشغيل والبرمجيات وصيانتها باستمرار ،بما في ذلك برامج الحماية المضادة للفيروسات،
والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
•يجب على مديري المدارس التواصل مع المجلس  -قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة
للحصول على كلمة السر؛ من أجل الوصول إلى بوابة المجلس اإللكترونية والتعامل يوم ًيّا مع
المراسالت الرسمية الواردة من المجلس .يعيّن مدير المدرسة من ينوب عنه عندما يكون في
إجازة؛ لضمان استمرارية التواصل مع المجلس.
•يجب على المدرسة استخدام البريد اإللكتروني الخاص بالمجلس كوسيلة أساسية ومعتمدة
للتواصل مع المجلس فقط ،كما يجب عليها توثيق كافة الوثائق اإللكترونية الواردة من المجلس
واالحتفاظ بنسخ منها.
•يجب على المدرسة االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ،وكذلك لوائح المجلس
وسياساته ومتطلباته المتعلقة بأمن المعلومات وعدم كشف أي منها أو نشرها ،بما في ذلك
عناوين البريد اإللكتروني.
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•يجب أال تشارك المدارس أي طرف ثالث أو تكشف له عن أي معلومات عن المجلس (مثل قوائم
االتصال /المعلومات) إال بالقدر الضروري الالزم إلنجاز العمل ،على أن يراعى دائمًا التأكد من
التزام الطرف الثالث في هذه الحالة بالحفاظ على سرية المعلومات وتوقيعه على ما يلزم من
تعهدات لضمان ذلك.
•تقع على عاتق مدير المدرسة مهمة إعالم مجلس أمناء المدرسة بالمراسالت الواردة من
المجلس.
•يجب أن تكون جميع مراسالت المدرسة إلى المجلس موجهة إلى اإلدارة المعنية في فريق
قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة باعتبارها الجهة المختصة.
المعلومات ذات الصلة بالطالب
يجب على المدارس توفير بيانات حديثة ودقيقة عن الطلبة للمجلس ،باستخدام نظام معلومات
الطالب اإللكتروني وغيرها من نظم المعلومات التي يمكن تحديدها من خالل قرار يصدره المدير
العام.
تغييرات تتعلق بالموظفين في المدرسة
يجب على المدرسة تقديم طلب للمجلس للموافقة على التغييرات المقترحة في أعضاء الهيئات
اإلدارية والتدريسية والفنية ،على أن تلتزم هذه التغييرات بالسياسات ( )24و( )25و(.)26
تغييرات جوهرية على المناهج الدراسية
تشمل تغييرات المناهج الدراسية إضافة مواد دراسية أو مقررات أو حذفها أو تعديلها .ويجب على
المدرسة الحصول على موافقة المجلس من خالل طلب تعديل الرخصة بشأن أي تغيير جوهري
مقترح لمناهجها.
تغييرات في المباني أو األراضي
تشمل تغييرات المباني :إضافة مبانٍ جديدة ،وتوسيع المباني القائمة أو هدمها .وقد تشمل هذه
التغييرات إضافة المالعب الرياضية ومواقف السيارات ومرافق الساحات والمالعب  ...إلخ.
ويجب على المدارس الحصول على موافقة المجلس بشأن أي تغيير جوهري مقترح على بناء
المدرسة .ويمنع نقل أي مدرسة أو جزء من مدرسة إلى بناء آخر قبل الحصول على موافقة
المجلس.
تغييرات في استخدام المدرسة
ال يجوز للمدارس تغيير الغرض أو الكيفية من استخدام مبانيها ،وال يجوز لها استخدام مبانيها
ألغراض غير تعليمية ،إال بموافقة المجلس.
األحكام والمستندات والتقارير السلبية واإليجابية
يجب على مدير المدرسة أن يقدم إلى المجلس نسخة من أي حكم أو مستند أو تقرير سلبي
بشأن تشغيل المدرسة وحالة المبنى أو األرض المخصصة للمدرسة والكفاءة المهنية للمعلمين
والموظفين أو كفاءة البرنامج التعليمي خالل سبعة أيام من تلقيها .وتشير عبارة (الحكم أو المستند
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أو التقرير السلبي) إلى أي وثيقة تتضمن بالغًا أو حكمًا سلب ًيّا على المدرسة ،تصدر عن جهة
مختصة أو محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة اعتماد تكون المدرسة تابعة لها أو أي هيئة حكومية
أخرى .وقد يرغب مدير المدرسة أيضًا في تزويد المجلس بنسخة من أي تقرير إيجابي يصدر من
إحدى الجهات السابقة ويعزز مكانة المدرسة التربوية.
تقارير حماية الطلبة
في حال حصول المدير على أي تقرير بشأن االعتداء على طالب من قبل معلم أو موظف آخر من
الموظفين ،يجب عليه تقديم نسخة من هذ التقرير على الفور إلى المجلس (انظر أيضًا السياسة
 )3وفقا لإلجراءات المطلوبة والتي يحددها المجلس.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•التأكد من أن التقارير التي يرفعها إلى المجلس تتميز بالدقة وتستوفي متطلبات المجلس.
•اإلشراف على تطبيق المدرسة هذه السياسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إدارة المراسالت بين المدرسة والمجلس على النحو المبين في هذه السياسة ،وتحمل
مسؤولية هذه المراسالت.
•استخدام عنوان البريد اإللكتروني الرسمي للمدرسة التابع للمجلس للمراسالت االعتيادية
والطارئة في الرد على الرسائل الواردة من المجلس.
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السياسة  :37تقارير أولياء األمور
تتعلق بالمادة ( )42من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،يشير التقرير المدرسي إلى معلومات واضحة حول مستويات التقدم في
تحصيل الطالب األكاديمي والجوانب الشخصية والسلوكية والجهد المبذول لتحقيق التقدم .وفي
تقييمه التقدم المحرز وتحصيل الطالب ،يشير التقرير إلى مدى نجاح الطالب حسب إمكاناته الفردية
مقارنة بتقدم أقرانه وإنجازاتهم.
الهدف:
•زيادة الفاعلية في رفع التقارير المدرسية باعتبارها جزءًا حيو ًيّا من عالقة المدرسة مع أولياء
األمور ومع الطلبة.
السياسة:
التقارير الرسمية
يجب على المدرسة إعداد تقارير كتابية (شهادات) تصف مستوى التقدم األكاديمي لكل طالب
مرتين سنو ًيّا على األقل ،على أن يسلم إلى ولي أمر الطالب .ويتضمن التقرير  -عالوة على
المعلومات المتعلقة باألداء األكاديمي للطالب – على معلومات عن التنمية الشخصية والذاتية
للطالب (البدنية والوجدانية واالجتماعية وحس االبتكار لديه وسلوكه الشخصي) ،وأية معلومات
أخرى ذات صلة  -كمشاركة الطالب في األنشطة الالصفية المدرسية وشخصيته وانضباطه العام -
يمكن أن تكون مفيدة لولي األمر في الوقوف على مستوى تقدم الطالب وأدائه األكاديمي.
وعلى المدارس استخدام نظام معلومات الطالب اإللكتروني  -حيثما ينطبق ذلك  -إلصدار تقارير
رسمية بنهاية كل فصل دراسي ،وإصدار التقرير النهائي بنهاية العام الدراسي .وتعتبر لقاءات ولي
األمر الرسمية مع المعلم وطرق التواصل األخرى غير الرسمية بين ولي األمر والمدرسة مكمّلة
للتقارير الرسمية.
التقارير غير الرسمية
يكون ألولياء األمور الحق في االجتماع مع معلم ولدهم ،وفق سياسة المدرسة مرتين في السنة -
على األقل  -لمناقشة تقدم الطالب واكتساب فهم أعمق للمعلومات الواردة في التقرير المدرسي
والتعبير عن أي مخاوف قد تكون لديهم حول جوانب تتعلق بحياة ولدهم في المدرسة.
ويشجع المجلس المدارس على تطوير التواصل بين البيت والمدرسة ومشاركة أولياء األمور من
أجل تحسين األداء األكاديمي للطلبة .وتعتبر لقاءات أولياء األمور والمعلمين ،والتقارير غير الرسمية
(الشفهية والمكتوبة) والمكالمات الهاتفية الدورية ،جزءًا ال يتجزأ من التواصل بين البيت والمدرسة
(انظر السياسة  .)56ويجوز أن تحتفظ المدرسة في سجالتها بنسخ من كل تقرير غير رسمي صادر
عنها ،بحيث توضح تواريخها ومواضيع النقاش فيها.
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الطلبة ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة
تُعد المدرسة تقريرًا دور ًيّا عن الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين من المتوقع أن
يلبوا مخرجات الخطة التربوية الفردية المحددة ،وتستخدم هذه التقارير في اإلشارة إلى التقدم
المحرز .وتعكس الخطة التربوية الفردية طرق التدريس المتمايزة ،وتعديالت المناهج الدراسية
وطرق التقييم التي ستستخدم في كل مادة من المواد التعليمية ذات الصلة.
ينبغي أن تبين التقارير الرسمية بوضوح مستوى نجاح الطالب في تحقيق مخرجات الخطة التربوية
الفردية .وقد تتضمن المالحظات اقتراحات مفيدة لتوفير الدعم للطالب في المنزل أو خارج المدرسة.
ويُتوقع من المدارس أن تصمم التقارير المناسبة – شكال ً ومضمونًا  -لذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة وللبرامج التي يلتحقون بها في حال تطلب األمر تقارير خاصة .كما يمكن إصدار سجل
الدرجات وصف ًيّا بدلاً من الدرجات وتعكس أداء الطالب في تلبية التوقعات في كل مادة .ويجب
مراجعة الخطط التربوية الفردية بشكل منتظم لتحديث التقدم المحرز وتنقيح األهداف وفقًا لذلك،
ويجب أن تشمل هذه العملية أولياء األمور كلما أمكن ذلك.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•التأكد من االلتزام بمتطلبات نظام معلومات الطالب اإللكتروني لتطبيق هذه السياسة.
•ضمان سرية التقارير الخاصة بالطلبة بمختلف أنواعها إال على المخوّلين باالطالع عليها.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تنظيم لقاءين -على األقل -بين أولياء األمور والمعلمين في كل عام دراسي.
•االلتزام بمتطلبات التقرير المنصوص عليها في هذه السياسة.
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السياسة  :38الموافقة على اإلعالنات والمواد الدعائية للمدرسة
تتعلق بالمادة ( )43من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير المواد الدعائية للمدرسة إلى وسائل االتصال والمواد التسويقية
المستخدمة للترويج للمدرسة وأنشطتها وخدماتها مع المجتمع الواسع .وتشمل جميع وسائل
االتصاالت المرئية والمسموعة والمكتوبة مثل الموقع اإللكتروني للمدرسة والمنشورات واإلعالنات
والمقابالت على شاشة التلفاز وعبر اإلذاعة ووسائل النقل المدرسية ووسائل التواصل االجتماعي
(فيس بوك ،تويتر...إلخ).
الهدف:
•التأكد من أن جميع مواد الدعاية للمدرسة دقيقة وتدعم الخطط التطويرية طويلة األجل.
•تجنب نشر معلومات مضللة عن المدرسة.
•تزويد المجتمع بمعلومات واضحة وموثوقة عن المدرسة.
السياسة:
يجب على جميع المواد الدعائية للمدرسة أن تكون دقيقة ومالئمة ألغراض التعليم والتعلم وقيم
المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده ،ويجب أن تتوافق المواد الدعائية للمدرسة مع رخصة
المدرسة المعتمدة من المجلس .على المدارس التأكد من عدم احتواء إعالناتها وموادها الدعائية
على أية معلومات مضللة ،وأن يتوافق محتواها مع القيم الرئيسة للمجلس .ويجب على المدارس
عدم إعطاء انطباع مضلل ألولياء األمور أو غيرهم من أصحاب العالقة (على سبيل المثال :عبر
أوصاف أو صور خادعة لمرافق المدرسة والمنهج الدراسي المقدم ونتائج التقييم).
ويمنع على المدارس السعي لجمع األموال عن طريق المنح أو الهبات أو السندات أو أية طريقة
أخرى لإلنفاق على المواد الدعائية للمدرسة أو غيرها من األنشطة دون الحصول على موافقة
مسبقة من المجلس .ويشرف مالك المدرسة ومجلس األمناء على المواد الدعائية للمدرسة
ويراقبونها؛ لضمان االلتزام التام بقيم المجلس األساسية وبهذه السياسة .وعلى مدير المدرسة
التعامل مع المواد الدعائية للمدرسة بطريقة أخالقية وقانونية .ويتحملون جميعًا المسؤولية عن أي
مواد دعائية للمدرسة تقدم إلى الجمهور وتتعارض مع متطلبات هذه السياسة .يفرض المجلس
على المدارس التي ال تلتزم بهذه السياسة سحب المواد الدعائية المضللة أو غير الدقيقة وإجراء
إعالن عام لتصحيحها وإزالة أثرها.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•مراقبة تطبيق هذه السياسة لضمان أن جميع المواد الدعائية الصادرة عن المدرسة متوافقة
مع هذه السياسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•التأكد من أن جميع المواد الدعائية الصادرة عن المدرسة ذات صلة ومتوافقة مع متطلبات
المجلس ،وأنها دقيقة وتخدم الغرض المقصود منها.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ

السياسة  :39الرسوم الدراسية والرسوم األخرى ودخل المدرسة
تتعلق بالمادة ( )44من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تعرف الرسوم الدراسية بأنها :المبالغ التي ترتبط مباشرة بتعليم الطلبة.
أما الرسوم األخرى فهي رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصالت .وتشير الرسوم
المدرسية إلى الرسوم الدراسية والرسوم األخرى معًا والتي تلزم المدرسةُ أولياء األمور بدفعها.
يجب أن تعكس القوائم المالية السنوية للمدرسة األنشطة االختيارية التي تتطلب دفع رسوم
إضافية  -التي ليست ضمن الرسوم الدراسية  -ليعتمدها المجلس .وال يجوز أن تُحسب رسوم
األنشطة الالصفية االختيارية التي تقدمها المدارس بموجب رسوم إضافية ضمن الرسوم الدراسية،
إذ يجوز للمدرسة تحصيلها بموافقة ولي األمر كما هو موضح في السياسة (.)49
الهدف:
•اعتماد نهج واضح وشفاف لتنظيم الرسوم ،لكل من المدارس الخاصة وأولياء األمور ،للتأكد
من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم ،وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من
المجلس.
•تحديد هيكل الرسوم الدراسية المطلوبة من المدارس الخاصة واألسباب الكامنة وراء أي زيادة
في هذه الرسوم.
•تمكين أولياء األمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة مرنة.
السياسة:
يهدف المجلس من تنظيم قطاع التعليم الخاص في اإلمارة إلى زيادة قدرة المدارس الخاصة على
استيعاب العدد المتزايد من الطلبة ،كما يسعى لضمان أن رسوم المدارس:
•تشجع نمو سوق المدارس الخاصة.
•تزود الطلبة بتعليم ذي جودة ينسجم مع الرسوم الدراسية المقررة من مختلف المدارس الخاصة.
•توفر مجموعة من المدارس تلبي حاجات مختلف شرائح المجتمع وتتناسب مع خلفياتهم
الثقافية ،ومن شأنها أن تستجيب لتطلعات أولياء األمور المتنوعة.
ويهدف المجلس كذلك إلى ضمان استقرار مستويات الرسوم التي تطلبها المدارس الخاصة ،وعدم
ارتفاعها بشكل كبير في السنوات الالحقة .يجب على المدارس تحديد رسوم مناسبة ألولياء
األمور .ويأخذ المجلس في االعتبار  -عند تقييم مناسَبة الرسوم المدرسية  -ما يأتي:
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1.1تقديم المعلومات الالزمة كاملة ،متضمنة تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام النموذج المالي
الصادر عن المجلس لهذا الغرض.
2.2مقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها ،مع األخذ
باالعتبار تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم.
3.3تكلفة المرافق والخدمات المدرسية.
4.4التأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة بحيث تغلب المصلحة
التجارية على جودة التعليم.
الموافقة المسبقة على الرسوم المدرسية
يجب على المدرسة الحصول على موافقة المجلس على الرسوم المدرسية ،والجداول الزمنية
لتسديدها ،وإجراءات دفعها ،قبل اإلعالن عنها ألولياء األمور ،وقبل الشروع في تحصيلها .ويجب
على المدارس الجديدة أو األفرع إدراج الرسوم المدرسية في طلب الحصول على رخصة مؤقتة
للمدرسة ،وتخضع هذه الرسوم لموافقة المجلس .ويجب عليها تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام
النموذج المالي الصادر عن المجلس لهذا الغرض ،على أن تشمل الدراسة المالية جميع المعلومات
عن الرسوم المدرسية المقترحة ،وعن الربحية ،والنفقات التشغيلية ،ونفقات رأس المال المتوقعة.
وسوف يتحقق المجلس من التزام المدارس بنموذج رسوم المجلس ،وتقديمها جميع المعلومات
المطلوبة ،وعلى أساس هذه المعلومات يصدر المجلس موافقته على هذه الرسوم المدرسية
المقترحة أو يرفضها .ويُحظر على المدرسة تحصيل أية رسوم من أولياء األمور تتجاوز الرسوم التي
وافق عليها المجلس قبل بدء العام الدراسي.
الموافقة على مصادر الدخل األخرى
يجب على المدرسة التقدم للمجلس للحصول على موافقة خطية مسبقة لزيادة دخلها من مصادر
أخرى كالمنح والوقف المالي وتأجير المباني والمالعب والقاعات والمرافق المدرسية.

تحصيل الرسوم المدرسية مقدمًا
رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم
يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خالل أربعة أشهر قبل بداية العام
الدراسي ،على أن يحسم الحقًا من الرسوم المدرسية المعتمدة من المجلس وال يتجاوز هذا
المبلغ ( )% 5من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة .وتحصّل المدرسة رسوم التسجيل أو إعادة
التسجيل عند تسجيل الطالب بالمدرسة وليس عند التقديم بطلب للقبول في المدرسة.
ويحق للمدرسة االحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل في حال التحق الطالب بالمدرسة
في أي يوم  -أو أيام  -من األسبوع األول في الفصل الدراسي ،أو لم يلتحق بالمدرسة ولم يُعلِم
وليُّ األمر المدرسة بذلك كتاب ًيّا قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ .وفي حال عدم التحاق الطالب
بالمدرسة لعدم توفر مقعد دراسي تلتزم المدرسة بإرجاع رسم التسجيل كاملاً إلى ولي أمر
الطالب .ويُحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية أو رسوم تقديم طلب التحاق
أو رسوم التحاق للمرة األولى من أولياء األمور لتسجيل أبنائهم أو لتسديد أية أقساط متبقية حتى
ولو كانت مستردة.
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الرسوم الدراسية والرسوم األخرى
يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثالثة أقساط متساوية  -على األقل  -ليتمكن أولياء
األمور من تغطية الرسوم المدرسية خالل العام الدراسي ،ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط
خالل شهر قبل بداية العام الدراسي .ويدفع أول قسط في شهر مارس للمدارس التي تبدأ عامها
الدراسي في أبريل ،وفي شهر أغسطس للمدارس التي تبدأ العام الدراسي في سبتمبر .ويجوز
أن تحتفظ المدرسة بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية في الحاالت اآلتية:
•إذا التحق الطالب بالمدرسة ألي مدة من األسبوع األول في الفصل الدراسي ،أو لم يلتحق
بالمدرسة ولم يُعلِم وليُّ األمر المدرسة بذلك كتاب ًيّا قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ .عندها
يحق للمدرسة االحتفاظ برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.
•إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة أسبوع إلى ثالثة أسابيع في الفصل الدراسي ،يحق للمدرسة
اإلبقاء على قيمة شهر كامل من الرسوم الدراسية.
•إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة تزيد عن ثالثة أسابيع إلى ستة أسابيع كحد أقصى في الفصل
الدراسي ،يحق للمدرسة االحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم الدراسية.
•إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة تزيد عن ستة أسابيع في الفصل الدراسي ،يحق للمدرسة
االحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسي.
تنطبق هذه الحاالت على الطلبة الجدد والطلبة الذين سجلوا بعد بدء الفصل الدراسي .وتحسب
اإلجازات الرسمية وأيام الغياب من مدة األسبوع .وينبغي تقدير قيمة رسوم شهر واحد من قيمة
إجمالي الرسوم الدراسية مقسمة على عشرة أشهر .ويحق لولي األمر استرداد رسوم الكتب
المدرسية والزي المدرسي للطالب كاملة إذا لم تستخدم بعد .وينبغي إرجاع رسوم النقل المدرسي
باتباع الطريقة نفسها التي تسترجع فيها الرسوم الدراسية .وعلى إدارة المدرسة إعالم أولياء
األمور كتاب ًيّا بهذه الشروط عند التسجيل أو إعادة التسجيل ،وفي الصورة المثالية من خالل اتفاق
مكتوب بين ولي األمر والمدرسة.
عدم دفع الرسوم المدرسية
يجب على المدرسة نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر
في دفعها .وسوف يتحقق المجلس من ضمان المدرسة حق أولياء األمور في نظام دفع عادل
ومعقول ،ومن أنها ال تفرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب.
ال يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية ،ولكن يجوز للمدرسة
إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ثالثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثالث مرات إنذارًا خط ًيّا
مدته أسبوع في كل مرة .كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب واالمتناع عن صرف شهادات
االنتقال (أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب اإللكتروني) أو االمتناع عن إعادة تسجيل
الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم ،وال يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر
الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خالل السنة بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية .ويجب على
المدارس التعامل مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية وذلك لحماية الطالب من
اإلحراج أو أي لفت لالنتباه غير ضروري.
زيادة الرسوم المدرسية
يحدد المجلس الشروط الخاصة بالمدارس الراغبة في التقدم بطلب للحصول على موافقة لزيادة
الرسوم المدرسية الخاصة بها .وسوف يراجع المجلس هذه الشروط ويبلغ المدارس بها قبل بدء
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تقديم الطلبات .وسوف تشمل هذه الشروط  -على سبيل المثال -:
•استكمال النموذج المالي لزيادة الرسوم التابع للمجلس.
•تقديم القوائم المالية المدققة للمدد الزمنية التي يحددها المجلس.
•إثبات حصول تطور في الفاعلية العامة للمدرسة.
•استكمال خطط تطوير المدرسة وبرنامج التطوير المهني باالستناد إلى نتائج التفتيش والتقييم
العام.
•تقديم أدلة بشأن ما تم من استثمار لتحقيق التطوير في المدرسة.
•عدم وجود مخالفات أو إنذارات صادرة بحق المدرسة.
•صالحية الرخصة المدرسية.
•زيادة في رواتب الموظفين في المدرسة.
سوف يحدد المجلس مواعيد تقديم المدارس الخاصة طلبات الحصول على الموافقة لزيادة الرسوم
المدرسية الخاصة بها شرط أن تقدم المدرسة النماذج والمستندات الالزمة لذلك .ولن ينظر
المجلس في الطلبات غير المكتملة أو غير الدقيقة أو التي تقدم بعد المواعيد المحددة.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مجلس األمناء ومدير المدرسة بما يأتي:
•توضيح سياسة المدرسة فيما يتعلق بالرسوم وطرق تحصيلها (كالرسوم الدراسية ورسوم
الزي المدرسي والكتب المدرسية ورسوم المواصالت وغيرها من األنشطة الدراسية) بطريقة
معقولة وواضحة وشفافة.
•إبقاء أولياء األمور على علم تام بهذه السياسة من خالل نشر الرسوم المدرسية على الموقع
اإللكتروني للمدرسة ووسائل النشر المتاحة.
•اتباع إجراءات المجلس عند تقديم طلب زيادة الرسوم المدرسية الخاصة بالمدرسة.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ

السياسة  :40عناصر المنهج الدراسي
تتعلق بالمادة ( )45من الالئحة التنظيمية
تعريفات:
يتكون المنهج الدراسي من أربعة عناصر رئيسة هي:
 .1المحتوى :
•بيان واضح ألهم األهداف واألغراض والقيم الرئيسة.
•برنامج تعليمي مستمر ومتقدم ومعد إعدادًا جيدًا.
•مجموعة من المواد الدراسية والبرامج واألنشطة التعليمية.
•مجموعة من األهداف التعليمية المفصلة والمدعمة باإلستراتيجيات التعليمية الالزمة.
•قائمة بالمصادر الالزمة لدعم عملية التعلم.
•تحديد اللغة أو اللغات التي يمكن استخدامها لتدريس البرنامج.
 .2المخرجات التعليمية المتوقعة والمدعمة بإستراتيجيات تقييم واضحة:
•المستويات التي تظهر التوقعات التحصيلية للطلبة وفق كل مرحلة وفئة عمرية.
•مؤشرات قياس أداء الطلبة كلما تقدموا في المنهج الدراسي.
•أساليب تقييم مستويات تحصيل الطلبة وإنجازاتهم وأساليب رصدها ودعمها وتسجيلها
خالل مراحلهم الدراسية.
•تعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية.
 .3متطلبات تنظيم المنهج:
•الحد األدنى من الزمن المخصص لتدريس المواد الدراسية والبرامج واألنشطة ذات الصلة.
•المقررات الرئيسة (أي اإلجبارية واإللزامية) واالختيارية.
•متطلبات التخرج لطلبة الصفوف الثانوية.
 .4حوكمة المنهج وإدارته:
• تلبية المنهج رؤية المدرسة ورسالتها بما يتوافق مع رؤية المجلس ورسالته.
•آلية تطبيق المنهج ومتابعة تطبيقه.
•النزاهة واألمانة في تطبيق المنهج.
•استمرارية تطوير المنهج.
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الهدف:
التأكد من أن المنهج الدراسي يلبي توقعات المجلس ومتطلباته بتوفير تعليم عالي الجودة للطلبة
اً
فضل عن تزويدهم باألخالق الحميدة والمواقف
من أجل تطوير مهاراتهم للتعلم مدى الحياة،
والسلوكيات والقدرات المطلوبة للمساهمة في ازدهار الدولة والقدرة على المنافسة في السوق
العالمية.
السياسة:
يجب أن يوفر المنهج الدراسي التابع للمدرسة تعليمًا ذا جودة ،من شأنه مساعدة كل طالب على
الوصول إلى أقصى إمكاناته بغض النظر عن الموهبة أو القدرة التي يتمتع بها .ويجب أن يتوسع
المنهج ويتعمق في المواضيع الدراسية بشكل مرن وعبر أساليب تعلم مختلفة .ويجب أن يوفر
العديد من الفرص لربط أهداف التعلم بعدة مواد دراسية بطريقة مالئمة وجذابة.
وعلى المنهج إعداد الطلبة للنجاح في المستوى التعليمي الالحق وفي مهنهم المستقبلية وتطوير
مهارات التفكير العليا لديهم ،كمهارات القراءة والكتابة والحساب واإلبداع والسلوكيات اإليجابية
واألخالق الحميدة وإدارة الذات والقدرة على التكيف .ويجب أن يعمل المنهج على تعزيز اللغة العربية
والهوية الوطنية وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين ،بما في ذلك مهارات التعاون والتواصل
والتحليل والتركيب والتفكير النقدي وحل المشكالت والمعرفة التكنولوجية واالبتكار ومهارات الحياة.
ويجب على المدارس اعتبار اإلرشادات أدناه الحد األدنى من متطلبات تصميم المنهج وتطبيقه:
جودة التعليم والتعلم
على المدارس تطبيق معايير عالية في تعليم مناهجها الدراسية وتعلمها ،وتنفيذ المبادئ التوجيهية
كمؤشرات رئيسة لجودة التعليم والتعلم على النحو المبين في السياسة (.)27
التقييم واالمتحانات
على المدارس استخدام عمليات التقييم المستمر ألداء الطلبة لجمع المعلومات وتحسين تعلمهم،
واستخدام االمتحانات الخارجية للحصول على المؤهالت المعترف بها وطنيًا ودوليًا وللمقارنة المعيارية
لتحصيل الطلبة .وتطبق المدرسة التقييم واالمتحانات باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من المنهج الدراسي،
وفقا لمتطلبات المجلس المنصوص عليها في السياسات ( )42و(.)43
الطلبة ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة (بما في ذلك الموهوبون والمتفوقون)
يجب تصميم المنهج الدراسي بحيث يلبي حاجات الطلبة باختالف قدراتهم ،بما في ذلك ذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة والموهوبين والمتفوقين .وعلى المدرسة استيعاب الحاجات التعليمية
لهؤالء الطلبة وتلبيتها وفقا لمتطلبات المجلس المنصوص عليها في السياسة (.)48
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهج
يجب إدراج مجموعة شاملة من المخرجات التعليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنهج
الدراسي .كما يجب إيجاد أساليب فاعلة لدمجها كليًا أو جزئيًا في المواد الدراسية األخرى .وتكون
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المدرسة مسؤولة عن سالمة الطلبة من خالل إرشادهم إلى طرق االستخدام الصحيح ألنظمة
تكنولوجيا المعلومات فيها (انظر السياسة .)65
الدعم التعليمي
على المدارس توفير مجموعة من خدمات الدعم واإلرشاد التي تتناسب مع كل مرحلة وفئة عمرية،
وتتبع اإلرشادات التي من شأنها أن تساعدها على تطوير خدمات اإلرشاد والدعم ،سواءًا منها األكاديمية
أو المهنية أو الشخصية ،على النحو المبين في السياسة (.)53
الواجب المدرسي
الواجب المدرسي جزء ال يتجزأ من برنامج المدرسة األكاديمي ،فهو يساعد الطلبة على تعزيز
ما تعلموه في الصف الدراسي وتطوير مهارات التعلم المستقل لديهم .وعلى المدارس أن تعتمد
الواجب المدرسي جزءًا من منهجها الدراسي وأن تأخذ في االعتبار المتطلبات اآلتية:
•يجب تكليف الطلبة بواجبات مدرسية مناسبة ومتوافقة مع المنهج الدراسي المعتمد؛ ألنهم
يقومون بالعديد من األنشطة األخرى في حياتهم مثل األنشطة المدرسية وااللتزامات العائلية
واالهتمامات الشخصية وغيرها ،وهذه األنشطة هي أيضًا أنشطة تعليمية.
•يجب زيادة الواجب المدرسي للطلبة تدريج ًيّا خالل مراحلهم الدراسية.
•ال يجوز استخدام الواجب المدرسي شكلاً من أشكال العقاب أو التأديب.
•يجب التنسيق بين الواجبات واالختبارات المدرسية لضمان التوازن.
يجب على المدارس إعداد سياسة للواجب المدرسي وتطبيقها ومراجعتها بانتظام للتأكد من أنها
تستجيب لحاجات طلبتها وتتوافق مع هذه السياسة .ويجب أن تحدد سياسة المدرسة للواجب
المدرسي أنواع الواجبات المدرسية وأطرها الزمنية وما تتوقعه من الطلبة والمعلمين وأولياء األمور
والممارسات الناجحة لتحديد الواجبات المدرسية في كل مرحلة من المراحل الدراسية .وينبغي
عليها توزيع نسخة من سياسة الواجب المدرسي الخاصة بها على الموظفين والطلبة وأولياء األمور
عند التحاق الطالب بالمدرسة ونشرها على الموقع اإللكتروني للمدرسة.
األنشطة الالصفية
على المدرسة تقديم مجموعة واسعة من األنشطة الالصفية للطلبة ،بحيث تكمل المنهج الدراسي
المعتمد وتثريه ،على أن تلتزم هذه األنشطة بمتطلبات المجلس على النحو المبين في السياسة
(.)49
العالقة مع أولياء األمور والتواصل معهم
يشجع المجلس المدرسة على بناء عالقات مهنية قوية مع أولياء األمور ،وتقديم مجموعة من
الفرص لهم للمساهمة والمشاركة في حياة أبنائهم المدرسية وتعلمهم .وذلك على النحو المبين
في السياسات ( )56و(.)57
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تطوير المنهج الدراسي ومراجعته
يجب على المدارس تقييم مناهجها الدراسية ومراجعتها باستمرار من أجل ضمان تلبيتها حاجات
الطلبة .ويكون مدير المدرسة هو المسؤول عن ضمان خلو المناهج وجميع الكتب المدرسية
وغيرها من المواد التعليمية المستخدمة في المدرسة من أي محتوى قد ينتهك القيم الدينية أو
األخالقية أو الثقافية أو الوطنية للدولة .ويجوز للمدرسة أن تشكل لجنة فرعية تكون تحت إشراف
مدير المدرسة لمراجعة المناهج الدراسية والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات المجلس.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•اإلشراف على تطبيق هذه السياسة لضمان توافق المنهج الدراسي الخاص بالمدرسة مع
متطلبات المجلس.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تلبية متطلبات المجلس بشأن المناهج الدراسية.
•ضمان تدريس المناهج الدراسية من قبل معلمين ذوي خبرة وكفاءة؛ لتطوير نظام تعليمي على
مستوى عالمي من شأنه أن يساعد الطلبة على تلبية مطالب سوق العمل في المستقبل
والمنافسة بشكل فعال في السوق العالمية.
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السياسة  :41اعتماد المنهج الدراسي
تتعلق بالمادة ( )46من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•تحديد متطلبات المجلس بشأن توفير المدارس مناهج دراسية تمنح الطلبة مستوى تعليم ًيّا
متميزًا وشامال ً ومتوازنًا ومناسبًا ،وتمكنهم من تحقيق المعايير العالمية في التعليم.
•إبالغ المدارس بمتطلبات المجلس فيما يتعلق بالمواد الدراسية اإللزامية.
•تعزيز الشخصية اإلسالمية والعربية والهوية والوطنية من خالل التركيز على تعليم عالي الجودة
لمواد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية.
السياسة:
يجب أن توفر المناهج الدراسية للطلبة السعة في التفكير والتوازن والمالءمة واالستمرارية والتقدم،
وأن تكون مصممة لتزويد الطلبة بتعليم ذي جودة عالية .ويجب على المدارس االلتزام بمتطلبات
المجلس الواردة في السياسة (.)40
موافقة المجلس
يجب على كل مدرسة طلب الحصول على موافقة لمنهجها الدراسي من المجلس بما يتوافق
مع المناهج الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم .ويشترط المجلس في استكمال طلب
الرخصة المؤقتة لمدرسة جديدة أن يستعرض المنهج الدراسي بوضوح برامج المدرسة ،وتفاصيل
ما يجب على الطالب معرفته وفهمه ،والقدرة على القيام به في كل مرحلة من المراحل الدراسية.
ولن يوافق المجلس على المناهج التي ال تلبي هذه المتطلبات.
خالل عملية منح الرخصة المؤقتة لمدرسة جديدة ،يجوز للمجلس تقديم توجيهات إضافية لمالك
المدرسة الجديدة حول التغييرات في المنهج الدراسي المقترح التي يشترط المجلس توفرها قبل
منح الرخصة المؤقتة ،كما يجوز للمجلس أن يحدد  -من خالل عمليات التقييم والترخيص للمدارس
القائمة  -التحسينات التي يجب على المدرسة إدخالها على المناهج الدراسية حتى يتسنى لها
مواصلة العمل.
يشترط المجلس على المدرسة  -لدى تقييمه خالل عملية ترخيص المناهج الدراسية التابعة لدول
أجنبية أخرى  -إثبات أن هذه المناهج الدراسية هي مناهج متوافقة مع معايير المناهج الدراسية
في تلك الدول ،وتحقق متطلباتها .كما يشترط المجلس  -في المناهج الدراسية التي تستند إلى
منهج دولي  -إثبات أن المناهج الدراسية معتمدة من الجهة ذات الصلة (مثل منظمة البكالوريا
الدولية) ،وتؤخذ هذه اإلثباتات في االعتبار عند منح الرخصة وتجديدها.
يجب على المدرسة التي تقترح تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية الحصول على موافقة
المجلس من خالل عملية الترخيص (انظر السياسة  .)4ويجب أن تتوافق التغييرات المقترحة مع
معايير المنهج الدراسي الموافق عليه ومتطلباته .وتشمل هذه التغييرات الجوهرية :إضافة مواد
دراسية أو مقررات أو حذفها أو تعديلها ،التغييرات في توصيف المنهج الدراسي واالمتحانات.
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مواد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية
يجب على جميع المدارس تدريس المواد الثالث اإللزامية وفقًا لمنهج وزارة التربية والتعليم ،أو وفقا
لما قد يقرره المجلس في هذا الشأن ،على النحو اآلتي:
•الدراسات اإلسالمية مادة إلزامية من الصف األول إلى نهاية المرحلة الثانوية للطلبة
المسلمين ،واختيارية لغير المسلمين.
•اللغة العربية مادة إلزامية من الصف األول إلى نهاية المرحلة الثانوية للطلبة الناطقين بها.
وإلزامية للطلبة غير الناطقين بها حتى الصف العاشر ،واختيارية بعد ذلك .وتكون مادة اللغة
العربية إلزامية في الصفين :الحادي عشر والثاني عشر للحصول على معادلة شهادة المدرسة
الثانوية لشهادة الثانوية العامة في الدولة.
•الدراسات االجتماعية مادة إلزامية من الصف األول إلى الصف التاسع للطلبة العرب وغير العرب.
ويجب على المدارس تدريس هذه المواد اإللزامية الثالث للطلبة على النحو الذي يحدده المجلس،
ووفق الجداول اآلتية:
الحد األدنى من عدد حصص التدريس في األسبوع للطلبة الناطقين باللغة العربية في
مدارس المنهج األجنبي واآلسيوي
الصف 12 – 10
الصف 9 - 7
الصف 6 – 4
الصف 3 – 1
الصف
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية
الدراسات االجتماعية
الحصة الدراسية

3
6
1
ما

2
2
4
5
2
1
ال يقل عن  40دقيقة لكل حصة دراسية

2
4
--

الحد األدنى من عدد حصص التدريس في األسبوع للطلبة غير العرب في مدارس
المنهج األجنبي واآلسيوي
الصف 12 – 10
الصف 9 - 7
الصف 6 – 4
الصف 3 – 1
الصف
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية
الدراسات االجتماعية
الحصة الدراسية

2
4
-ما

2
2
4
4
1
1
ال يقل عن  40دقيقة لكل حصة دراسية

2
4
--

يجب على المدرسة استخدام مناهج المواد الدراسية المذكورة أعاله التي اعتمدتها وزارة التربية
والتعليم .كما تُشجَّع المدارس على إضافة مصادر تعليمية أخرى  -بعد الحصول على موافقة
المجلس  -لدعم تدريس هذه المواد اإللزامية وإثرائها والخروج بتعليم عالي الجودة .ويجب على
المدارس الخاصة تعيين المعلمين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة والموهبة في تدريس هذه المواد
بجودة عالية.
ال يجوز تقديم إعفاءات أو استثناءات من متطلبات تدريس مادة التربية اإلسالمية واللغة العربية
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والدراسات االجتماعية .ويجب على جميع المدراس توفير ما يكفي من الدعم والموارد لتلبية
حاجات الطلبة  -بما في ذلك ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والموهوبين والمتفوقين  -من
أجل تحقيق إمكاناتهم في هذه المواد اإللزامية واألساسية لتلبية متطلبات الحصول على معادلة
لشهادتهم في الدولة.
يجب أن تحظى هذه المواد باالهتمام المناسب في جميع المدارس الخاصة بصورة تكفل الحفاظ
على الشخصية اإلسالمية والعربية والهوية الوطنية للدولة تلبية لمتطلبات المجلس المنبثقة من
توجيهات قيادة الدولة.
المسائل المتعلقة بنقل الطالب والحصول على المعادلة
يمكن نقل الطلبة بين المناهج الدراسية ،على أن تبيّن المدرسة ألولياء األمور المشاكل المحتملة
التي قد تنشأ عن االنقطاع وعدم االستمرارية في دراسة منهج دراسي والتحول إلى منهج
دراسي آخر ،وخاصة ألولئك الذين يسعون للحصول على معادلة شهادة المدرسة الثانوية لشهادة
الثانوية العامة في الدولة .وسوف يصدر المجلس  -من وقت آلخر  -قرارات وإرشادات أخرى حول
المسائل المتعلقة بالمناهج الدراسية والحصول على المعادلة.
األدوار والمسؤوليات:
ملك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
يلتزم اّ
•اإلشراف على تطبيق هذه السياسة لضمان توافق المناهج الدراسية للمدرسة مع متطلبات
المجلس.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•التقدم للمجلس للحصول على الموافقة على المنهج الدراسي للمدرسة ،وضمان توافق المنهج
مع متطلبات المجلس.
•التأكد من معالجة المسائل المتعلقة بالمعادلة ،وااللتزام بمعايير الجهات المانحة لالعتماد أو
التوثيق ومتطلباتها بشكل كامل قبل رفع المناهج الدراسية إلى المجلس لنيل الموافقة.
•إبالغ الطلبة وأولياء األمور بمتطلبات المعادلة.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

السياسة  :42اختبارات تقييم األداء الخارجية
تتعلق بالمادة ( )47من الالئحة التنظيمية
تعريفات:
يشير التقييم  -عمومًا  -إلى العمليات التي تحدد من خاللها مستويات تعلم الطلبة وقدراتهم
ومهاراتهم .ولغرض هذه السياسة ،تشير اختبارات التقييم الخارجية إلى األساليب المستخدمة
لتحديد مستويات تعلم الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم بالمقارنة مع باقي الطلبة من الصف الدراسي
أو الفئة العمرية ،وبالمقارنة – غالبًا  -مع غيرهم من الطلبة من خارج المدرسة أو الدولة باستخدام
أدوات تقييم خارجية موثوق بها.
اختبارات تقييم األداء الخارجية المحلية والدولية :مجموعة من االختبارات الموحدة التي
تمكّن من مقارنة نتائج مجموعة من الطلبة بنتائج غيرهم للحصول على بيانات ذات داللة  .وتشمل
أيضًا االستبانات الموحدة والمقابالت واختبارات الذكاء التي تدار بشكل فردي.
االختبارات الموحدة تُجرى على نحو متسق من حيث القواعد واألسئلة واإلجراءات اإلدارية
وإجراءات منح الدرجات .وهي تقييمات صادقة وثابتة ومؤشرات صحيحة ألداء الطلبة مقارنة مع
أقرانهم.
استخدامات أخرى الختبارات تقييم األداء الخارجية .تستخدم بعض اختبارات تقييم األداء
الخارجي لالستدالل على القدرات أو االستعدادات أو الذكاء ،ويمكن أن يستخدم بعضها لتشخيص
الحاجات التعليمية الخاصة أو المواهب ،ويمكن استخدام نتائج البعض اآلخر منها  -مثل االختبارات
التحصيلية الموحدة ( )SATواختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ( )TOEFLوالنظام الدولي الختبار
اللغة اإلنجليزية ( -)IELTSلمساعدة الطالب في الحصول على قبول في الجامعة.
الهدف:
•ضمان استخدام أساليب تقييم خارجي عالية الجودة لتزويد الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين
والقيادة المدرسية والمجلس بمؤشرات ذات داللة على أداء الطلبة الفردي والجماعي وفاعلية
المعلم وقياس تعلم الطلبة وتحصيلهم العلمي في نطاق المدرسة.
•تشجيع المدارس على المشاركة في اختبارات تقييم األداء الخارجية الموحدة لتقدم الطالب
وتحصيله العلمي واالستفادة من البيانات الناتجة عنها لتطوير المدرسة.
السياسة:
يجب على المدرسة إعداد سياسة تقييم خاصة بها ونشرها ومراجعتها بانتظام ،على أن تتضمن
هذه السياسة توجهات المدرسة الستخدام قياسات اختبارات تقييم األداء الخارجية ،بحيث توفر
بيانات االختبارات الموحدة مصدرًا غنيًا للمعلومات التي تزود القيادة المدرسية والمجلس بقياسات
ذات داللة للتقدم الذي أحرزه الطالب نحو تحقيق هدف حكومة أبوظبي اإلستراتيجي المتمثل في
إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة.
وال يجوز للمدرسة التي تشارك في اختبارات تقييم األداء الخارجية وفق تعليمات المجلس وتوجيهاته
أن تغير في المنهج الدراسي المعتمد من المجلس بهدف التماشي مع متطلبات االختبارات
المذكورة ،وال تحتسب ساعات التدريب على هذه االختبارات جزءًا من الساعات المطلوبة كحد
أدنى لساعات التدريس في العام الدراسي الواحد.
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ويتوقع من المدارس إخضاع طلبتها الختبارات تقييم أداء خارجية موحدة على النحو المطلوب من
المجلس ،واختيار التقييمات الخارجية األخرى التي تناسب استخداماتها ومناهجها المعتمدة.
ويمكن أن تشمل األدوات المطلوبة اختبارات محلية ،مثل االمتحان العام لقياس الكفاءة التربوية
( )CEPAالذي يُعد أحد المتطلبات األساسية لقبول الطلبة في الجامعات المحلية في الدولة ،وأخذ
عينات من الطلبة إلدراجها في االختبارات الدولية المستخدمة على نطاق واسع.
وقد تشمل التقييمات الدولية استخدام المجلس بعض المدارس الخاصة في اختبارات ،مثل:
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAللطلبة في سن  ،15واالتجاهات في الدراسة الدولية للعلوم
والرياضيات ( ،)TIMSSوالدراسة الدولية لقياس مهارة القراءة ( ،)PIRLSواختبار مؤشرات قياس األداء
في المدارس االبتدائية (.)PIPS
ويجب على المدارس الخاصة تحديد اختياراتها من اختبارات تقييمات األداء الخارجية المعترف بها
دوليًا ،إذ إنه يمكنها توفير بيانات مفيدة عن درجة أداء الطلبة .وتشمل بعض طرق استخدام هذه
البيانات مقارنات بين:
•التحصيل العلمي الحالي للطلبة ومستوى تحصيلهم السابق.
•مستويات التحصيل في مجاالت المهارات المختلفة في إطار المادة الدراسية.
•نقاط القوة والضعف على مستوى الفصل الواحد أو الفصول أو المدرسة.
•أفراد ومجموعات أخرى من الطلبة داخل المدرسة.
•الطلبة في المدارس المحلية أو الدولية األخرى.
سوف يأخذ المجلس في االعتبار  -من خالل عمليات التفتيش  -االختبارات المحلية والدولية التي
تستخدمها المدرسة .وسوف يأخذ المقيمون أيضًا في االعتبار تحليل البيانات الناتجة عن االختبارات
لتحسين التدريس وتطوير نوعية التعليم وجودته والتحصيل العلمي للطلبة .ويشجع المجلس جميع
المدارس الخاصة على الحصول على أدوات معروفة لقياس النمو األكاديمي للطلبة.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسة التقييم الخاصة بها وتطبيقها ،بحيث تأخذ في االعتبار لوائح المجلس وسياساته
بشأن التقييمات المحلية والدولية واالختبارات المدرسية.
•متابعة تأثير هذه السياسة في الطلبة بهدف تحسين التعليم والتحصيل الدراسي.
•اتخاذ إجراءات التطوير عند اللزوم ،في حال نشوء تناقضات في فهم قدرات الطلبة أو في حال
عدم وجود تقدم في مستوى الطلبة ،أو عند إجراء تغييرات في التعليم بقصد تلبية حاجات
الطلبة الفردية.
•تطبيق تدابير التقييم الخارجي لتوفير البيانات التي تؤدي إلى تحسين التعليم وتحقيق التحصيل
العلمي األمثل.
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السياسة  :43االختبارات المدرسية
تتعلق بالمادة ( )48من الالئحة التنظيمية
تعريفات:
لغرض هذه السياسة ،تشير االختبارات المدرسية إلى اختبارات تقييم الصف ،وهي عملية
مستمرة لقياس مدى تعلم الطلبة وتحصيلهم العلمي وتنمية مهاراتهم.
يستخدم التقييم المستمر مجموعة متنوعة من األدوات لتقييم مدى تعلم الطلبة .وقد يشمل
التقييم المستمر :الواجبات المدرسية ومشاريع البحوث والعروض والتقارير واالختبارات واألنشطة
العملية .وتقيس أنشطة التقييم المستمر أداء الطلبة مقارنة بمخرجات التعلم الموجودة في المنهج
الدراسي المعتمد وتوفر بيانات تعليمية توجيهية للمعلمين لتلبية حاجات الطلبة بشكل أفضل .كما
تستخدم هذه البيانات مع اختبارات التقييم الختامي لتحديد درجات الطالب .يوفر التقييم المستمر
للمعلم والطالب على حد سواء معلومات مرحلية عن مدى تعلم الطالب ،وتحدد مؤشرات القوة
والمجاالت التي تتطلب مزيدًا من االهتمام مما يؤدي إلى تدريس يتميز بسعة االطالع.
تشمل اختبارات التقييم الختامي االختبارات المقدمة في نهاية الفصل الدراسي وامتحانات نهاية
السنة الدراسية .ويسهم التقييم المستمر واالختبارات الختامية في رصد درجات الطالب
الفصلية والدرجة النهائية في ختام السنة الدراسية .ويمكن استخدام االختبارات التشخيصية
للمساعدة في تحديد خلل عملية التعلم واالختالفات أو القدرات االستثنائية الموجودة لدى الطلبة
من أجل تصميم تعليم يلبي حاجاتهم الفردية.
الهدف:
•الحصول على تعليم وتعلم أكثر فاعلية من خالل ضمان استخدام المدارس مقاييس مستمرة
ومتنوعة وحقيقية لما يتعلمه الطلبة ،وكذلك قياس السلوكيات والعادات والمهارات والمفاهيم
التي تحتاج إلى تحسين.
•التأكد من قياس مستويات التحصيل العلمي للطلبة في مجاالت الدراسة ،ورفع تقارير عنها
بشكل موثوق ودقيق.
•تشجيع المدارس على جمع بيانات تقييم الطلبة وتحليلها واالستفادة المهنية الكاملة من
أشكال التقييم في تحسين التعليم والتعلم.
السياسة:
يجب على كل مدرسة أن تعد سياسات التقييم الخاصة بها وتنفذها وتعمل على مراجعتها بصفة
دورية ،على أن تتوافق بالكامل مع متطلبات المجلس .وتشمل هذه السياسات تفاصيل حول كيفية
قيام المعلمين بتقييم مستوى تقدم الطلبة ،من خالل التقييم المستمر واالختبارات واالمتحانات
الرسمية ،كما تضم هذه السياسات أيضًا تفاصيل عن كيفية استخدام المعلمين نتائج هذا التقييم
لدعم عملية التعليم والتعلم وزيادة فاعليتها .ويجب أن تشير هذه السياسة إلى مستوى مقبول
من األوزان التي ينبغي إعطاؤها للتقييم المستمر والختامي من أجل التوصل إلى الدرجة النهائية
أو التقدير النهائي ،وقد تختلف هذه االعتبارات باختالف المواد والمستويات الدراسية .باإلضافة إلى
ذلك ،ينبغي أن تعكس نتائج التقييمات صورة عادلة ودقيقة عن التحصيل الدراسي لكل من الطالب
والمجموعة والفصل.
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يجب على مدير المدرسة ضمان تطبيق المعلمين التقييم المستمر بشكل دوري للطلبة بمن فيهم
ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،وعلى المدرسين استخدام مجموعة متنوعة من المقاييس
مثل :المالحظة ،واألسئلة المباشرة ،والمناقشات الصفية ،ومهام البحث ،والعروض ،والتقارير،
واالختبارات ،وأنشطة حل المشكالت ،واألنشطة العملية .كما يجب عليهم كذلك متابعة تقدم
الطلبة ،وتعيين أهداف تعليمية مناسبة لهم ،ومساعدتهم على التحسن المستمر.
ويجب على مدير المدرسة أن يطلب من المعلمين إعالم الطلبة بأهداف التعلم اليومية ،وشرح
معايير التقييم المستخدمة للحكم على عملهم على نحو يمكنهم فهمه؛ ألن مشاركة الطالب في
األهداف التعليمية ومعايير التقييم وأهداف التعلم المحددة يمكّنه من تقييم عمله الخاص بشكل
ذاتي ،وتقييم عمل أقرانه ،والتفكير بشكل ناقد ،وبذلك يصبح الطالب أكثر استقاللية ومقدرة.
على المدارس تطبيق ممارسات جيدة عند استخدامها أدوات التقييم واالستفادة الكاملة منها
بانتظام لتحسين فاعلية التعليم والتعلم .وتستخدم المدارس الناجحة معلمين مؤهلين ومحترفين
مهن ًيّا يفهمون كيفية تعلم الطلبة ،وما يجب عليهم القيام به لمساعدتهم على تعلم أفضل.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مجلس األمناء بما يأتي:
•مراجعة سياسة التقييم الخاصة بالمدرسة واعتمادها واإلشراف على تطبيقها.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تطبيق سياسة التقييم التي توجه المعلمين وتأخذ في االعتبار التام لوائح المجلس وسياساته
بشأن االختبارات المدرسية ،بما في ذلك أوزان التقييم المقررة واستخدام تقييمات موحدة.
•متابعة أثر هذه السياسة في تحصيل الطلبة وتقدمهم.
•ضمان استخدام المعلمين مجموعة واسعة من أنواع التقييم لتحقيق التعلم األمثل لكل طالب.
•تطبيق نظام ينتج مقاييس صادقة وثابتة وتقارير عن التحصيل العلمي للطلبة.
يلتزم المعلمون بما يأتي:
•استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التقييم الصادقة والثابتة لرصد تقدم الطلبة باستمرار ،وفقًا
لسياسة التقييم المطبقة في المدرسة.
•التعاون  -بانتظام  -مع الزمالء من أجل تبادل البيانات ،واالطالع على الممارسات الجيدة واالتفاق
على نهج التقييم وأدواته.
•االستفادة من نتائج التقييم الفردي وبياناته في إثراء التدريس وتلبية حاجات الطلبة الفردية
بشكل أفضل.
•إعالم الطلبة باألهداف المحددة لهم ،ومعايير التقييم ،وتقديم التغذية الراجعة البناءة عن تقييم
الطلبة.
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ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ

السياسة  :44قبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم
تتعلق بالمادة ( )49من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشمل القبول المتطلبات واإلجراءات التي تتم اللتحاق الطلبة بالمدرسة.
التسجيل :عملية يحدد بموجبها مكان للطالب في المدرسة استنادًا إلى عمره والتسلسل
الدراسي ،ثم يدرج في سجالت القيد المدرسية.
يشير توزيع الطلبة إلى التوقع الطبيعي بأن يوضع الطالب مع أقرانه في الفئة العمرية ،الذين
تندرج تواريخ ميالدهم ضمن تواريخ السنة الدراسية المحددة.
الهدف:
•ضمان عمل جميع المدارس بطريقة عادلة وبشكل مناسب فيما يتعلق بقرارات قبول الطلبة
وتسجيلهم وتوزيعهم.
السياسة:
تحدد هذه السياسة الحد األدنى من متطلبات المجلس لقبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم .ويجب
على المدرسة إعداد السياسة الخاصة بقبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم وتقديمها للمجلس
العتمادها مع طلب رخصة مؤقتة لمدرسة جديدة أو أي فئة أخرى من الرخص  ،على أن تحدد
سياسة القبول المقترحة إجراءات القبول والتسجيل والتوزيع في المدرسة.
يجب أن تراعي سياسة قبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم التزام المدرسة على النحو المحدد في
القانون االتحادي رقم ( )29لسنة 2006م في شأن حقوق المعاقين ،ولوائح المجلس وسياساته
ذات الصلة .ويجب أن تبين هذه السياسة أولويات قبول الطلبة بالمدرسة في حال تجاوز عدد
الطلبات عدد األماكن المتاحة للطلبة .يراجع المجلس سياسة القبول والتسجيل والتوزيع المقترحة،
وربما تحتاج المدرسة بعد ذلك إلى إجراء تغييرات عليها كشرط لمنحها الرخصة أو تجديدها.
قبول الطلبة
يجب على المدارس االلتزام بشروط القبول الواردة أدناه ومراعاتها في سياساتهم المتعلقة بقبول
الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم:
نهج العدل والمساواة والشفافية
•يجب على المدارس تبني نهج منفتح يقبل الطلبة من مختلف األعراق واألجناس؛ لتحقيق
العدل والمساواة والشفافية.
•تسمح المدرسة ألولياء األمور وأبنائهم بزيارة المدرسة قبل التسجيل للوقوف على أوضاعها.
•يجب على المدارس إعادة تسجيل طلبتها إلى المرحلة التالية ،في حال رغبة ولي األمر بذلك،
ما لم يكن هناك مشكلة سلوكية تبرر عدم قبول إعادة تسجيل الطالب.
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•يجب على المدارس قبول الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة (الحاالت البسيطة
والمتوسطة) وتقديم الدعم التعليمي اإلضافي المناسب عند اللزوم أو الحاجة لذلك (انظر
السياسة .)48
•يجب على المدارس أال ترفض أو تمتنع عن قبول الطلبة ذوي الحاالت الصحية المزمنة (مثل:
السكري ،الربو ،أمراض القلب الخلقية ،والصرع ،والسمنة) ويجب أن توفر الدعم المناسب كما
تستدعي حاجات الطلبة.
المقابالت واختبارات تحديد المستوى
•يجب على المدارس قبول الطلبة في مرحلة رياض األطفال (روضة أولى وروضة ثانية) وهي
مرحلة ما قبل التعليم اإللزامي دون أي شكل من أشكال االختبارات أو المقابالت.
•يجوز للمدرسة إجراء مقابلة مع الطالب في مرحلة التعليم اإللزامي ،ويجوز لها أن تطلب من
الطالب تقديم بعض اختبارات تحديد المستوى لتتمكن من تحديد مستوى أدائه وذلك بغرض
تقديم الدعم التعليمي المالئم ،وليس بهدف قبول الطالب أو رفضه.
•يجوز للمدرسة إجراء مقابلة مع الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة (الحاالت البسيطة
إلى المتوسطة) ،ويجوز لها أن تطلب من الطالب تقديم بعض اختبارات تحديد المستوى لتتمكن
من تحديد مستوى أدائه وذلك بغرض تقديم الدعم التعليمي والنفسي المالئمين ،وليس بهدف
قبول الطالب أو رفضه.
البيانات والوثائق وسجالت القبول
•تشترط المدرسة على أولياء األمور استكمال استمارة تسجيل تحتوي على تفاصيل التواصل
الكاملة بهم وبيانات الطالب:
ـــ بيانات الطالب األساسية (االسم الكامل باللغتين العربية واإلنجليزية ،تاريخ الميالد ومكانه،
الجنسية ،العنوان ،بيانات ولي األمر...،إلخ).
ـــ الوثائق الرسمية (بطاقة الهوية الصادرة عن الدولة ،بطاقة التطعيم للطالب ...إلخ).
ـــ السجالت الدراسية للسنة السابقة ،إذا كان الطالب قد التحق بمدرسة أخرى من قبل في
إمارة أخرى أو خارج الدولة.
ـــ الوثائق المتعلقة بالحاجات التعليمية الخاصة بالطالب ،كالخطط التربوية الفردية والتقييمات
السابقة ذات الصلة ،وأيضًا اإلثباتات المتعلقة بالموهوبين والمتفوقين ،كالخطط التعليمية
المتقدمة والتدابير المتخذة (إذا لزم األمر).
ـــ أية معلومات أخرى ذات صلة تعتبر ضرورية للمدرسة.
•إذا انتقل الطالب من مدرسة إلى أخرى بين إمارات الدولة ،تصدر له شهادة انتقال إلمارة أخرى.
وفي حالة عدم وجود هذه الشهادة ،تكتفي المدرسة بتقرير الطالب المدرسي أو أي وثيقة
أخرى مماثلة من نفس النوع صادرة عن المدرسة السابقة.
•يجب على المدارس التأكد من أن الطلبة المقبولين حديثا -بما في ذلك الطلبة المنقولين من
مدارس أخرى في اإلمارة أو اإلمارات األخرى أو من مدارس خارج الدولة -قد قدموا بطاقة التطعيم
والسجالت الطبية الخاصة بهم باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من إجراءات القبول والتسجيل لهؤالء الطلبة:
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ـــ يجب على الطلبة المقبولين في رياض األطفال (الروضة األولى أو الروضة الثانية) أو الصف
األول أن يقدموا بطاقة التطعيم التي تفي بمتطلبات (جدول تحصين األطفال) في جدول برنامج
التطعيم الصادر عن هيئة الصحة – أبوظبي.
ـــ يجب على الطلبة المقبولين في الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر(السنة الثالثة عشرة)
أن يقدموا بطاقة التطعيم التي تفي بمتطلبات (جدول تحصين األطفال) و(جدول تحصين
المدارس حسب المراحل الدراسية) المتبعة في جدول برنامج التطعيم الصادر عن هيئة الصحة
– أبوظبي.
ـــ يجب على المدارس أال ترفض الطلبة الذين ال يحملون بطاقات تطعيم والذين ال تستوفي
بطاقات التطعيم الخاصة بهم جميع التطعيمات المطلوبة ،بل تقبلهم بشرط استكمال التطعيمات
الالزمة ،وتقديم بطاقة التطعيم المستوفية للتطعيمات المطلوبة خالل العام الدراسي .ويعتبر
ذلك شرطًا من شروط إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم.
ـــ يجب على ممرض المدرسة إنشاء سجالت طبية جديدة للطلبة المسجلين في رياض األطفال
أو الصف األول.
ـــ يجب على ممرض المدرسة الحصول على السجالت الطبية الخاصة بالطلبة الذين انتقلوا من
المدارس األخرى في الدولة.
ـــ يجب على ممرض المدرسة إنشاء سجالت طبية جديدة للطلبة الذين انتقلوا من مدارس أخرى
خارج الدولة.
•يجب على المدرسة االحتفاظ بسجالت قبول الطلبة مستوفية البيانات والوثائق المطلوبة.
السعة الطالبية وأولويات القبول
•مع مراعاة ما جاء في السياسة  ،66يجب أن ال يتجاوز عدد الطلبة  25طالبًا في الصف الدراسي
الواحد في صفوف رياض األطفال (روضة أولى وروضة ثانية).
•مع مراعاة ما جاء في السياسة  ،66يجب أن ال يتجاوز عدد الطلبة  30طالبًا في كل صف دراسي
في الصفوف من األول إلى الثاني عشر (السنة الثالثة عشرة).
•يجوز للمدرسة إعطاء األولوية في القبول للحاالت أدناه في حال تجاوز الطلب عدد األماكن
المتاحة بالمدرسة:
 .1الطلبة الذين التحقوا بها في السنة الدراسية السابقة أو المدة السابقة.
 .2الطلبة الذين لديهم أشقاء يدرسون في المدرسة.
 .3أبناء الموظفين في المدرسة.
 .4الطلبة الذين يسكنون قرب المدرسة.
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تسجيل الطلبة
•تسجل المدارس الطالب رسم ًيّا عندما يلبي شروط القبول ومتطلباته.
•يجب على المدارس تسجيل الطالب على نظام معلومات الطالب اإللكتروني ضمن المواعيد
التي يحددها المجلس في كل عام.
• يجوز للمدارس تسجيل الطلبة في أي وقت من السنة حسب تقديرها ورهنًا بتوافر األماكن فيها،
شريطة التأكد من مقدرة الطالب على مواكبة أقرانه في الدراسة ،واجتياز المرحلة الدراسية
بنجاح .انظر السياسة ( )39لمعرفة األمور المتعلقة برسوم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم.
•يجوز للطالب االنتقال من مدرسة إلى أخرى في اإلمارة ،مع األخذ بعين االعتبار المنهج الدراسي
ومتطلبات معادلة شهادة المدرسة الثانوية لشهادة الثانوية العامة في الدولة .وفي مثل هذه
الحاالت ،يجب على المدرسة تعديل تسجيل الطالب فورًا وفقًا لذلك في نظام معلومات الطالب
اإللكتروني.
توزيع الطلبة
يوزع الطلبة في الصفوف أو السنوات الدراسية وفقًا للفئة العمرية والتسلسل الدراسي (في حال
أبقي الطالب لإلعادة مسبقًا) .لمزيد من المعلومات ،انظر السياسة (.)45
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•مراجعة سياسة قبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم في المدرسة واعتمادها.
•متابعة تطبيق السياسة المعتمدة لقبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسة قبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم في المدرسة ،وضمان توافقها مع متطلبات
المجلس.
•تقديم سياسة قبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم لمجلس األمناء إلقرارها ،ورفعها إلى المجلس
العتمادها.
•التأكد من تطبيق سياسة قبول الطلبة وتسجيلهم وتوزيعهم.
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السياسة  :45توزيع الطلبة في الفصول حسب الفئة العمرية
تتعلق بالمادة ( )50من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،يشير توزيع الطلبة حسب الفئة العمرية إلى :التوقع الطبيعي بأن
يوضع الطالب مع أقرانه من الفئة العمرية الذين تندرج تواريخ ميالدهم ضمن تواريخ السنة الدراسية
المحددة.
الهدف:
•التأكيد على مبدأ حق الطلبة في أن يتعلموا مع من هم في نفس فئتهم العمرية.
•توضيح متطلبات المجلس لتوزيع الطلبة حسب الفئة العمرية والمستوى المناسب لهم.
السياسة:
يوزع الطلبة عادة  -بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة  -في الصفوف حسب فئاتهم العمرية
والتسلسل الدراسي ،وينتقلون بعدها مع أقرانهم بالتتابع من صف دراسي إلى آخر ومن سنة إلى
أخرى .ويجب على المدارس اتباع الشروط المنصوص عليها في السياسة ( )46فيما يتعلق بشروط
نقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية التالية أو اإلبقاء لإلعادة.
ال يقتصر التعليم على التحصيل الدراسي من خالل المراحل الدراسية ،بل يشمل التنمية االجتماعية
والشخصية للطلبة .وتنتج صعوبات محتملة من وضع الطالب في صف مع من هم أصغر س ًنّا منه،
كاختالف متسوى النضج الذي يجعل الطالب ال يتأقلم مع أقرانه .وفي حال وجود استثناءات تعود
على الطالب بالنفع من حيث التنمية الشاملة ،فتطبق اإلجراءات المبينة في السياسة (.)46
سن االلتحاق بالمدرسة:
يكون إلحاق الطلبة بين سن السادسة والسادسة عشرة إلزام ًيّا بإحدى المدارس التابعة للمجلس
في اإلمارة (المدارس الحكومية أو الخاصة المرخصة) .ويتحمل أولياء األمور مسؤولية التأكد من
تسجيل أبنائهم ممن هم في سن التعليم اإللزامي في إحدى المدارس في موعد ال يتجاوز المهلة
التي يحددها المجلس أو المدارس في كل عام .ويجوز تسجيل الطلبة تحت هذه السن اإللزامية
لمدة سنة أو سنتين في رياض األطفال وحتى بلوغ سن التحاقهم بالصف األول وفقًا لألعمار
والتواريخ التي حددها المجلس في الجدول اآلتي:
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الفئة
العمرية
 4سنوات

المرحلة الدراسية

التواريخ المحددة حسب التقويم المدرسي

روضة أولى

الطلبة الذين بلغوا سن الرابعة في  -أو قبل 31 -من شهر
ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.

 5سنوات

روضة ثانية

 6سنوات

الصف األول

الطلبة الذين بلغوا سن الرابعة في  -أو قبل  30 -من
شهر إبريل من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في يناير.
الطلبة الذين بلغوا سن الرابعة في  -أو قبل  31 -من
شهر يوليو من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في إبريل.
الطلبة الذين بلغوا سن الخامسة في  -أو قبل  31 -من
شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.
الطلبة الذين بلغوا سن الخامسة في  -أو قبل  30 -من
شهر إبريل من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في يناير.
الطلبة الذين بلغوا سن الخامسة في  -أو قبل  31 -من
شهر يوليو من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في إبريل.
الطلبة الذين بلغوا سن السادسة في  -أو قبل  31 -من
شهر ديسمبر من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في سبتمبر.
الطلبة الذين بلغوا سن السادسة في  -أو قبل  30 -من
شهر إبريل من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في يناير.
الطلبة الذين بلغوا سن السادسة في  -أو قبل  31 -من
شهر يوليو من العام الدراسي الذي يسجل فيه الطالب
للمدارس التي يبدأ تقويمها المدرسي في إبريل.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•مراجعة سياسة القبول الخاصة بالمدرسة للتأكد من أنها تأخذ في االعتبار الحد األدنى من
متطلبات المجلس فيما يتعلق بالتوزيع حسب الفئة العمرية والمستوى المناسب للطلبة.
•اعتماد السياسة قبل رفعها إلى المجلس.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إدراج شرط توزيع الطلبة بوضعهم مع أقرانهم من الفئة العمرية في سياسة القبول الخاصة
بالمدرسة.
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السياسة  :46نقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية التالية أو اإلبقاء لإلعادة
تتعلق بالمادة ( )51من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يُقصد بنقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية التالية :ترفيع الطلبة
بصفة فردية بالتسلسل من الصف الحالي إلى الصف التالي بعد تحقيق متطلبات النقل .أما اإلبقاء
لإلعادة :فهو إبقاء الطالب في الصف ذاته أو السنة بدلاً من نقله للصف الدراسي التالي مع بقية
أقرانه إلخفاقه في تحقيق متطلبات النقل للصف التالي وبعد اتباع اإلرشادات التوجيهية الواردة في
هذه السياسة.
لجنة المراجعة األكاديمية (التعليمية) :هي لجنة فرعية مدرسية مسؤولة عن النظر في
حاالت الطلبة الذين يتوجب عليهم إعادة السنة الدراسية ،وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من مدير
المدرسة.
الهدف:
•التأكيد على أن الطالب يجب أن يتعلم – عادة  -ضمن مجموعة تتألف من طلبة من الفئة العمرية
نفسها؛ ألن البحوث العلمية تشير إلى أن إبقاء الطالب في الصف ذاته لإلعادة ،ال يؤدي عمومًا
إلى تحسين مستوى الطالب وإنجازاته وتحصيله العلمي.
•وضع إرشادات واضحة للطلبة الذين يعاملون كاستثناءات للقاعدة العامة المنصوص عليها في
السياسة ( ،)45من أجل الحفاظ على مصالحهم.
السياسة:
نقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية التالية أو إبقاؤهم لإلعادة
يحق للطلبة – عادة  -االنتقال مع بقية أقرانهم من الفئة العمرية من صف دراسي إلى الذي يليه،
ومن مسؤولية المدرسة ضمان بقاء الطلبة في المسار الصحيح.
يجب على كل مدرسة إعداد سياسة تعنى بنقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية التالية ،أو اإلبقاء
لإلعادة .على أن تشمل هذه السياسة بيانًا واضحًا لمتطلبات كل فئة عمرية لكل مرحلة دراسية أو
صف دراسي وفقًا لمتطلبات المجلس ،وشرحًا للعمليات والمعايير التي سوف تستخدمها المدرسة
في تحديد الحاجة إلبقاء الطالب في الصف ذاته.
مرحلة رياض األطفال والحلقة األولى (الصف األول إلى الخامس)
•يُنقل طلبة رياض األطفال والحلقة الدراسية األولى إلى الصف الدراسي التالي فيما عدا الظروف
االستثنائية النادرة ،وال يتخذ قرار بإعادة دراسة الطالب للصف الدراسي أو السنة الدراسية إال
بعد اتباع اإلرشادات الواردة في هذه السياسة.
الحلقتان الثانية والثالثة (الصف السادس إلى الثاني عشر)
•يُنقل طلبة الصفوف من السادس إلى الحادي عشر إلى الصف الدراسي التالي ،إال الذين لم
يتمكنوا من تحقيق متطلبات النقل إلى الصف الدراسي التالي وفق متطلبات المنهج الدراسي
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المعتمد من المجلس .ال يجوز أن يعيد الطالب دراسته في صف دراسي ما أكثر من مرتين
متتاليتين على أقصى تقدير ،فيما ال يتجاوز صفين دراسيين مختلفين خالل مدة تعلمه ،وعلى
المدرسة أن توفر له الدعم التعليمي الالزم.
•يتبع المجلس ما تحدده وزارة التربية والتعليم من متطلبات تخرج طلبة الصف الثاني عشر
للمدارس التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم .وعلى بقية المدارس اتباع متطلبات تخرج طلبة
الصف الثاني عشر وفق ما تحدده مناهجها الدراسية المعتمدة من المجلس.

الطلبة ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة
•ينقل الطلبة الذين يحققون أهداف الخطط التربوية الفردية إلى المرحلة التالية حسبما يتناسب
مع فئتهم العمرية .كما ال يجوز إبقاء أي طالب من ذوي االحتياجات الخاصة في الصف ذاته،
وفي حال لم يحقق الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة التقدم المتوقع ،فهذا يعني أن الغايات
واألهداف التعليمية المنصوص عليها في الخطة التربوية الفردية الخاصة به تحتاج إلى تعديل
(انظر السياسة .)48
اإلرشادات التوجيهية
نظرًا لنتائج األبحاث والدراسات التي أشارت إلى أن إعادة الطالب للدراسة في الصف الدراسي
نفسه ال يؤدي بصفة عامة إلى تحسين مخرجاته التعليمية ،فعلى المدارس تجربة البدائل الممكنة
قبل إبقاء الطالب لإلعادة .وإذا تبين في أثناء السنة الدراسية عجز أحد الطلبة عن تحقيق التقدم
المأمول ،فعلى المدرسة إبالغ ولي أمر الطالب فورًا ،وعقد اجتماع للمناقشة وإيجاد الحلول المالئمة
والتدابير الواجب اتخاذها لتزويد الطالب بدعم إضافي .ويجب على المدرسة اقتراح طرق محددة
لمساعدة الطالب من خالل مختلف أنواع الدعم التعليمي ،التي قد تشمل التعديالت أو التحسينات
على برنامج التدريس لدعم الطالب في تحقيق التقدم المأمول .ويجب على المدرسة إعالم أولياء
األمور بنتائج هذه الحلول ومدى تأثيرها في مستوى أبنائهم أولاً بأول ،وال يجوز للمدرسة أن تقرر
إبقاء الطالب في الصف ذاته إال بعد اتخاذ كافة اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.
عندما ترى المدرسة أنه من الضروري إبقاء الطالب في الصف ذاته  ،فإن القرار الذي يُتخذ يصدر عن
لجنة فرعية مدرسية  -لجنة المراجعة األكاديمية (التعليمية)  -يرأسها مدير المدرسة ،وليس قرارًا
فرد ًيّا .ويتعين على المدير أن يتشاور مع اللجنة بخصوص إبقاء الطالب في الصف الدراسي نفسه،
أو نقله إلى الصف التالي ،على أن يصدر القرار النهائي وفقًا لما يجتمع عليه رأي هؤالء األشخاص:
ـــ المعلمين الذين درَّسوا الطالب أو عملوا معه على مدار العام الدراسي.
ـــ االختصاصي االجتماعي ورؤساء الهيئات التدريسية.
ـــ منسق االحتياجات التعليمية الخاصة بالمدرسة ،أو موظف في منصب مماثل.
ـــ ولي األمر.
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ويجب على لجنة المراجعة األكاديمية دراسة مجموعة متنوعة من العوامل الممكنة لتحسين
مستوى تعلم الطالب ،ويجب أن تراعي االعتبارات اآلتية مراعاة خاصة في أثناء عملية اتخاذ القرار
النهائي:
ـــ األثر االجتماعي والتنموي في الطالب الذي قد ينتج عن فصله عن أقرانه.
ـــ التقارير المدرسية التي تبين تقدم الطالب أو تأخره لمدة سنتين أو أكثر.
ـــ المنهج الدراسي المعتمد من المجلس.
ـــ قدرة المدرسة على توفير أنواع الدعم التعليمي وتجربة تعلمية مطورة ومتمايزة للطلبة الذين
استُبْقوا لإلعادة في الماضي.
ـــ هل استبقي الطالب لإلعادة من قبل؟
ـــ هل قُيّمت االحتياجات التعليمية الخاصة للطالب؟ وهل الطالب في حاجة إلى خطة تربوية
فردية تفي على  -نحو أفضل  -بحاجات التعلم الخاصة به؟ (انظر السياسة .)48
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•مراجعة سياسة نقل الطلبة للصفوف الدراسية التالية وإبقائهم لإلعادة ،للتأكد من أنها تأخذ في
االعتبار متطلبات المجلس في هذا الشأن.
•اعتماد السياسة قبل رفعها إلى المجلس.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسة نقل الطلبة للصفوف الدراسية التالية وإبقائهم لإلعادة ،وتطبيقها ،وضمان أن
توضح نهج المدرسة في نقل الطلبة واستبقائهم.
•مراجعة التقدم الذي يحرزه الطلبة ،والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الصحيحة عند نقل الطلبة إلى
الصفوف الدراسية التالية واإلبقاء لإلعادة.
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السياسة  :47رفع تقارير إلى المجلس عن الطلبة الراسبين
تتعلق بالمادة ( )52من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•متابعة التقدم الذي أحرزه الطلبة الذين كان أداؤهم ومخرجات التعلم الخاصة بهم دون المعايير
المتوقعة ،وضمان أن المدارس تقدم لهم الدعم وبرامج التدخل المناسبة.
•االحتفاظ بسجل لجميع حاالت رسوب الطلبة كمرجع للمجلس والمدرسة وأولياء األمور.
السياسة:
يجب على المدارس تجربة البدائل الممكنة قبل النظر في استبقاء الطالب لإلعادة على النحو
المبين في السياسة (.)46
ُتعِدّ المدرسة غير الحاصلة على الرخصة المعتمدة تقارير في منتصف العام الدراسي ونهايته بأسماء
الطلبة غير القادرين على تحقيق أي تقدم دراسي ،مع بيان اإلجراءات التي اتخذتها المدرسة
لدعمهم .وتقدم هذه التقارير إلى المجلس إذا طلبها ،على أن يحتوي التقرير على قائمة بأسماء
الطلبة غير القادرين على تحقيق أي تقدم دراسي ،مع ذكر التدابير التي اتخذتها المدرسة لدعم
هؤالء الطلبة مفصلة مع أدلتها .من ذلك على سبيل المثال :التقارير الدورية التي أرسلت إلى أولياء
األمور (انظر السياسة  ،)37وتفاصيل إستراتيجيات الدعم التي وُفّرت للطالب ،وتقارير االجتماعات
مع أولياء األمور التي نوقش فيها عدم تمكن الطالب من تحقيق التقدم.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•رفع تقرير إلى المجلس  -إذا طلب منها ذلك  -عن حاالت الرسوب والتدابير المتخذة لمعالجتها.
•إعالم أولياء األمور بالعملية المتبعة.
•الحفاظ على الوثائق ذات الصلة في سجل الطالب.
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السياسة  :48الطلبة ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة
تتعلق بالمادة ( )53من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،فئة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة :هو مصطلح شامل ألية حاالت
إعاقة أو اضطراب أو صعوبة أو ضعف أو احتياجات استثنائية (حالة نادرة) أو إضافية أخرى قد تكون
ناجمة عن عوامل ذهنية أو سلوكية أو جسدية أو حسية أو إدراكية ،تؤثر في تعلم الطالب وأدائه
وتحصيله العلمي .ويحتاج الطلبة من هذه الفئة إلى خدمة تعليمية إضافية أكثر من تلك المتوفرة
في فصول التعليم العام لتحقيق أقصى استفادة من المنهج الدراسي المقرر.
فئة الطلبة الموهوبين والمتفوقين :هم الطلبة ذوو التحصيل التعليمي المتقدم أو من لديهم
موهبة في مجال معين ،ويملكون قدرات فائقة وبارزة تجعلهم قادرين على تقديم أداء عالي
المستوى .وال يوصفون بذوي اإلعاقة ،وتتطلب حاجاتهم االستثنائية النظر إليها بشكل خاص ومميز
في إطار البرامج التعليمية العادية والسائدة .فقدرات التحصيل الحالية لديهم أو ما يظهرونه من
قدرات واستعدادات تضعهم في مكان بارز يفوق أقرانهم في مجال واحد على األقل من المجاالت
اآلتية على سبيل المثال:
 .1القدرات العقلية (الفكرية).
 .2االستعداد للنبوغ في مادة ما (مثل العلوم أو الرياضيات).
 .3النضج االجتماعي وامتالك روح القيادة.
 .4النبوغ في المجال الميكانيكي أو الفني أو التكنولوجي.
 .5الفنون البصرية والتمثيلية (مثل الفن والمسرح واإللقاء).
 .6القدرات الحركية (مثل الرياضة).
التربية الخاصة :تعني توفير الدعم والخدمة التعليمية اإلضافية لتلبية الحاجات التعليمية الخاصة
والمختلفة للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،كالتخطيط الخاص ،وأساليب التدريس
المحددة ،واإلجراءات ،والتقييمات ،والبرامج ،والمواد المصممة خصيصا لغرض معين؛ لضمان وصول
هؤالء الطلبة إلى أقصى قدراتهم وطاقاتهم الكامنة ،وتحقيق قدر عال من االستقاللية الشخصية،
واالستفادة من المنهج الدراسي المقرر ،والنجاح داخل المدرسة وخارجها .بمن فيهم الطلبة
الموهوبين والمتفوقين.
وليس المقصود من هذه الفئات تحديد كل الحاالت والمتالزمات التي شُخّصت من الناحية الطبية،
والمؤثرة في حاجات الطالب والبرنامج التعليمي ،بل هي تعكس الفئات الرئيسة التي حددتها وزارة
التربية والتعليم في (القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة للمدارس الحكومية والخاصة 2010م)
وأيضا إلى كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن المجلس.
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الهدف:
•زيادة الطاقة االستيعابية للمدارس الخاصة بحيث تقدم أماكن للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة (الحاالت البسيطة إلى المتوسطة) والطلبة الموهوبين والمتفوقين .
•التأكد من قدرة الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة (الحاالت البسيطة إلى المتوسطة)
والطلبة الموهوبين والمتفوقين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة ضمن بيئة تعليمية مصممة جيدًا
وداعمة لهم.
السياسة:
ال تشكل االحتياجات التعليمية الخاصة للطالب في حد ذاتها مانعًا دون تقديم طلب االنتساب أو
االلتحاق بأية مدرسة خاصة .ويعامل الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة دون تمييز عن أقرانهم اآلخرين،
بل يمنح الجميع فرصًا متكافئة للتعليم.
وال يجوز حرمان الطلبة الذين يحتاجون إلى تعليم خاص من الحصول على برنامج تعليمي كامل
يناسب حاجاتهم التعليمية .وينبغي على المدارس قبول الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
(الحاالت البسيطة إلى المتوسطة) دون تمييز ،وأن تقدم لهم فرصة تعليمية متكافئة مع أقرانهم.
يجب على المدارس الخاصة في اإلمارة قبول الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة (الحاالت
البسيطة إلى المتوسطة) ،واستيعابهم ،وتوفير خدمات متميزة لتلبية احتياجاتهم التعليمية
المختلفة ،ودمجهم  -قدر اإلمكان  -مع اآلخرين في األنشطة المدرسية اليومية .ومن المتوقع قبول
كل طالب يعاني من التأخير أو اإلعاقة الخفيفة إلى المتوسطة المذكورة ،وأن يعامل بالتقدير الواجب
وبأقصى قدر من الرعاية من المجتمع المدرسي بأكمله.
قبول الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
سياسة القبول في المدرسة تتبع التزامات المدرسة كما هي محددة في القانون االتحادي رقم 29
لسنــة  2006في شأن حقوق المعاقين ،ولوائح المجلس وسياساته .ويُقبل الطلبة ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة (الحاالت البسيطة إلى المتوسطة) وفق الفئة العمرية والتسلسل الدراسي.
ويجوز للمدرسة أن تفرض رسومًا إضافية على أولياء األمور مقابل توفير دعم إضافي للطالب ،على
أن ال تتجاوز هذه الرسوم نسبة  %50من الرسوم الدراسية المعتمدة للطلبة اآلخرين.
سياسة االحتياجات التعليمية الخاصة في المدرسة
يجب على المدارس إعداد سياسة لدعم الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة (الحاالت
البسيطة إلى المتوسطة) والطلبة المتفوقين والموهوبين .ويجب عليها  -عند صياغة سياستها
الخاصة  -أن تأخذ في االعتبار المبادئ األساسية اآلتية كحد أدنى من المتطلبات:
•يجب على المدرسة اعتماد نهج متكامل يرحب بالطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة من
خالل قبولهم وتوفير المنهج الدراسي واألنشطة الخاصة بهم.
•يجب على المدرسة تطوير برامج تعليمية فردية متكاملة ال تحول دون وصول الطلبة ذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة إليها.
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•يجب أن يكون الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة قادرين على:

ـــ

المشاركة في نظام التعليم العام للمدرسة إلى أقصى حد ممكن.

ـــ

الوصول الكامل إلى المنهج.

ـــ

تحقيق المعايير التعليمية المحددة للطلبة جميعهم ،وتعديلها بما يتناسب مع حاجاتهم
التعليمية من خالل خططهم وبرامجهم التربوية الفردية.

ـــ

التفاعل مع الطلبة اآلخرين وتطوير عالقات مترابطة ،بحيث يمكن أن يشارك الطالب في
المجتمع بنجاح عندما يكبر.

ـــ

االعتماد على خدمات الدعم األكاديمي المتاحة إذا كانوا يواجهون صعوبات في البرنامج
التعليمي.

ـــ

المشاركة قدر اإلمكان في األنشطة الالصفية.

•يجب أن يوجد ضمن موظفي المدرسة منسق مسؤول مؤهل لبرامج ذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة ،يكون مسؤوال عن إدارة الخدمات التي توفرها المدرسة للطلبة ذوي اإلحتياجات التعليمية
الخاصة والطلبة المتفوقين والموهوبين .فضال عن تخصيص فريق من الموظفين المؤهلين في
المدرسة لدعم منسق برامج االحتياجات التعليمية الخاصة في تلبية حاجات هؤالء الطلبة في
الوقت المناسب وبطريقة فاعلة.
•ومن المتوقع أن يجتمع المنسق المسؤول عن برامج ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في
المدرسة مع أولياء أمور الطلبة المعنيين قبل بداية كل عام دراسي جديد ،وفي الشهر األول
من العام الدراسي؛ لوضع الترتيبات الالزمة الستيعاب حاجات الطلبة بشكل صحيح ،وتلبيتها،
وضمان نجاحها.
•يوزع الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في الفصول وفق الفئة العمرية والتسلسل
الدراسي.
•يجب على المدارس تطوير خطة تربوية فردية للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين
يواجهون صعوبات في تعلم المناهج الدراسية المقررة .وتستخدم الخطة التربوية الفردية أساسًا
من المعلمين والطلبة لتوجيه الممارسة التعليمية ،بما في ذلك إدخال تعديالت على البرنامج
والبيئة التعليمية أو جوانب التعليم والتقييم .ويجب أن تكون هذه التعديالت مصممة لالحتياجات
الفردية للطالب لتحقيق أفضل مستويات التعلم.
•يجب على المدارس تطوير خطة التعليم المتقدمة للطلبة المتفوقين والموهوبين الذين يتجاوزون
التوقعات التعليمية بشكل استثنائي في البرنامج األكاديمي ،على أن تحدد خطة التعليم
المتقدم الطرق التي تمكّن المعلمين من إثراء تعلم الطلبة لتحقيق التحصيل العلمي الذي
يناسب إمكاناتهم.
•ال يجوز إبقاء الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في ذات الصف أو السنة .وفي حال لم يحقق الطالب
ذو االحتياجات الخاصة التقدم المتوقع ،فهذا يعني أن الغايات واألهداف التعليمية المنصوص
عليها في الخطة التربوية الفردية الخاصة به تحتاج إلى تعديل.
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•يجب أن تشجع المدارس مشاركة أولياء أمور الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في
الشؤون المدرسية وترحب بها ،كما هو موضح في السياسة (.)56
•تلبية احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،وكذلك المتفوقين والموهوبين هي
مسألة تعني المدرسة بأكملها وهي مسؤولية مشتركة.
مزيد من المعلومات واإلرشادات التوجيهية
للحصول على المزيد من التفاصيل واإلرشادات التوجيهية ،يرجى الرجوع إلى كتيب وزارة التربية
والتعليم (القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة للمدارس الحكومية والخاصة 2010م) وأيضا إلى
كتيب سياسات وإجراءات التربية الخاصة الصادر عن المجلس.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•متابعة سياسة القبول والتسجيل في المدرسة وخدماتها المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة لتحديد مدى التزام المدرسة بهذه السياسة.
•التأكد من معالجة مخالفة المدرسة لهذه السياسة في خطة تطوير المدرسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تقييم ممارسات قبول الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الحالية ،ومتابعتها لضمان التزام
المدرسة بهذه السياسة.
•إجراء التعديالت المناسبة على الخطط الفردية للطلبة ،وتكييف المنهج الدراسي ،وتمييزهم
عند اللزوم لتلبية حاجاتهم.
•التأكد من احتواء تقارير تقدم الطلبة التي ترسل ألولياء األمور على التعديالت والخدمات التي
توفر للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،أو الطلبة المتفوقين والموهوبين.
•توظيف المدرسين وموظفي الدعم المدربين والمهرة في التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة.
•أن يكون جزءًا من موظفي الدعم ،وأن يرصد بعناية االستجابة لصعوبات التعلم المحددة في
الخطة التربوية الفردية للطالب ويقيمها.
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السياسة  :49أنشطة الطلبة الالصفية
تتعلق بالمادة ( )54من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير األنشطة الالصفية إلى :مجموعة من البرامج التكميلية الهادفة
التي تسهم في إثراء المنهج الدراسي وتعزيزه ،وتطوير إمكانات الطلبة ،سواء أكان ذلك داخل
المدرسة أم خارجها على سبيل المثال :الرحالت الميدانية ،واألنشطة االجتماعية ،والبدنية كركوب
الخيل والجري .ويمكن أن تقدم هذه البرامج أو األنشطة اإلضافية االختيارية بطرق عديدة ومختلفة،
بحيث تغطي مجموعة متنوعة من مجاالت التنمية ومجاالت اهتمام الطلبة ،مع مراعاة الضوابط
الدينية واألعراف االجتماعية والثقافية للدولة.
يشير حفل التخرج إلى الفعالية التي تنظمها المدرسة وتشرف عليها لمنح الشهادات الدراسية
لطلبة الصف الثاني عشر(السنة الثالثة عشرة) الذين أتموا حضورهم العام الدراسي الحالي.
ويمكن لحفل التخرج أن يشير أيضًا إلى الفعالية التي تنظمها المدرسة وتشرف عليها عندما ينهي
الطلبة مرحلة معينة مثل رياض األطفال أو المرحلة االبتدائية.
الهدف:
•التأكد من توفير المدارس أنشطة إضافية تلبي مجموعة واسعة من حاجات الطلبة واهتماماتهم،
من أجل مساعدتهم على النمو أصحاء ،وواثقين ،ومبدعين ،ومدركين لواقعهم االجتماعي
والثقافي.
•توجيه المدارس فيما يتعلق بتنظيم األنشطة الالصفية واحتفاالت التخرج من حيث التكلفة
المالية والخدمات المساندة والمشاركين في األنشطة.
السياسة:
على المدرسة تقديم برامج شاملة ومتوازنة ومناسبة من األنشطة الالصفية لدعم نمو الطلبة
وتشجيعهم على المشاركة ،وتسجيل حضورهم في تلك األنشطة التي تشرف عليها بصورة
صحيحة ومستمرة .ويجب على المدارس إعداد سياسة لتنظيم األنشطة الالصفية وتطبيقها
ونشرها ،على أن تحدد هذه السياسة اإلجراءات المتبعة في المدرسة لتنظيمها ،مع اإلشارة إلى
التقييم الدقيق للمخاطر المحتملة ،والتخطيط المفصّل ،وتوفير اإلشراف اآلمن لهذه األنشطة.
يجب على المدارس تقديم أنشطة الصفية للطلبة تخلق تجاربًا وفرصًا تعليمية ممتعة ،وللمدرسة
حرية تحديد هذه األنشطة .وعليها األخذ في االعتبار األفكار واآلراء واالهتمامات الصادرة عن الطلبة
وأولياء أمورهم عند التخطيط لمثل هذه البرامج قدر اإلمكان.
ال يجوز إجراء األنشطة الالصفية في الوقت المخصص للحصص الدراسية ،بل تجرى  -عادة  -قبل بدء
الحصص الدراسية ،أو في أثناء فترات الراحة ،أو بعد انتهاء اليوم الدراسي اإللزامي ،أو خالل عطلة
نهاية األسبوع ،أو في أثناء العطل المدرسية .وفي حال تطلب نشاط الصفي ما رسومًا يدفعها
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الطلبة ،على المدرسة فرض رسوم معقولة وفي المتناول؛ لتمكين أغلب الطلبة من المشاركة ،وال
يجوز أن تسعى لتحقيق ربح من خالل هذه األنشطة .ويجب أن تراعي جميع األنشطة الالصفية
األعراف الدينية والثقافية واالجتماعية للدولة وقيم المجتمع اإلماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده ،وأن
تتقيد بمتطلبات المجلس على النحو اآلتي:
استمارة الموافقة الخطية:
يجب على المدرسة الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي أمر الطالب للمشاركة في أي
نشاط مدرسي الصفي .كما يجب عليها االحتفاظ باستمارة الموافقة كوثيقة ومرجع مع الموظف
المسؤول .على أن توفر االستمارة المعلومات الضرورية ألولياء األمور مثل :نوع النشاط والهدف منه
والمدة والمكان والتكلفة (إن وجدت) وأسماء المشرفين ومعلومات االتصال والمواصالت.
اإلشراف المالئم في جميع األوقات:
يجب على المدارس توفير إشراف مالئم ومؤهل على األنشطة المدرسية كافة ،بما في ذلك
الرحالت الداخلية والخارجية واألوقات الترفيهية وأوقات الفسحة واللعب .ويجب على المشرفين
على هذه األنشطة األخذ في االعتبار طبيعة النشاط ،وأعمار الطلبة المشاركين فيه ،وأعدادهم،
والتأكد من إعداد خطة للطوارئ .وال يجوز ترك الطلبة داخل المدرسة من دون إشراف ،سواء
قبل الدروس اليومية ،أو في أثنائها ،أو بعدها ،أو خالل األنشطة الالصفية .ويجب اإلشراف على
الطلبة الذين يحضرون نشاطًا ما بعد اليوم الدراسي ،أو المساهمين في الرحالت الميدانية ،حتى
تسليمهم إلى األشخاص المخولين ،أو إيصالهم إلى منازلهم عن طريق النقل المدرسي .كما يجب
تسجيل حضور الطلبة في جميع األنشطة المدرسية الالصفية بصورة صحيحة ومستمرة.
توفير الموظفين المؤهلين طبيًّا وتقييم المخاطر:
يجب أن يوجد شخص مؤهل لتقديم اإلسعافات األولية خالل األنشطة الرياضية أو األنشطة الالصفية
األخرى .ويجب أن تتوفر حقيبة اإلسعافات األولية في جميع األوقات؛ لتقديم العالج في حاالت
الطوارئ لشخص مصاب أو مريض قبل حصوله على الرعاية الطبية المهنية .ويجب على المدرسة
تقييم المخاطر لجميع األنشطة الالصفية ،والتأكد من أن هذه األنشطة آمنة وسليمة في جميع
األوقات.
موافقة المجلس:
يجب على المدارس التقدم بطلب الحصول على موافقة من المجلس (قطاع المدارس الخاصة
وضمان الجودة) لممارسة األنشطة الالصفية المبينة أدناه قبل شهرين من تاريخها؛ ليستكمل
المجلس إجراءات التدقيق الالزمة والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة ،على أن تبين
تواريخ هذه األنشطة الالصفية في التقويم المدرسي (انظر السياسة .)14
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•األنشطة التي يشارك فيها أفراد من خارج المدرسة.
•األنشطة التي تمارس خالل العطالت وأيام الراحة.
•األنشطة التي تمارس خارج المدرسة ولكن داخل الدولة وتتجاوز اليوم الواحد.
•األنشطة التي تمارس خارج الدولة.
تعفى المدارس المعتمدة من المجلس من شرط الحصول على موافقته على األنشطة الالصفية
وذلك ضمن المعايير التي يحددها المجلس.
حفالت التخرج
من المتوقع أن يكون للمدارس سياسة تخرج في نهاية المراحل الدراسية (رياض األطفال أو االبتدائية
أو الثانوية) تحدد بوضوح شروط المشاركة واألنظمة واألعراف المتبعة واإلجراءات وقواعد الزي وخطة
إدارة المخاطر المتعلقة بسالمة الطلبة والحضور.
ال يجوز للمدارس إلزام الطلبة أو أولياء األمور بأية مبالغ تتعلق بتوزيع الشهادات الدراسية أو حفالت
التخرج .ويعتبر احتفال التخرج تقديرًا واعترافًا من المدرسة بأن الطلبة قد حضروا برنامج المدرسة
المقرر .ويمكن ألولياء األمور المشاركة في هذا االحتفال باختيارهم من خالل المساهمة ببعض
المواد المطلوبة لالستخدام في حفالت التخرج .وال يجوز للمدرسة إرسال أية طلبات للطلبة أو أولياء
األمور لشراء هذه المواد.
ومن األفضل للمدارس الراغبة في إقامة حفالت التخرج استخدام مبانيها أو مباني المؤسسات
التعليمية األخرى التي تنتمي إلى القطاع العام أو الخاص بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
أما إذا رغبت إحدى المدارس في إجراء حفل تخرجها في أحد الفنادق أو غيرها من المرافق غير
التعليمية ،فيجب عليها أن تحدد هذا النشاط في تقويمها المدرسي ألخذ موافقة المجلس عليه.
ويجب على المدرسة أن تتحمل النفقات المتعلقة بإقامة حفل التخرج كاملة ،سواء عقد الحفل
داخل المدرسة أو خارجها ،وأن تعلم أولياء أمور الطلبة الخريجين رسم ًيّا بالحفل.
ينبغي االلتزام بالساعات المطلوبة كحد أدنى لساعات التدريس ،مع عدم اإلخالل بجدول الحصص
الدراسية عند تحديد موعد حفالت التخرج .وينبغي أن تكون سالمة الطلبة أولوية عند التخطيط
للحفل ،وفي أثنائه .ويجب أن يحافظ الجميع  -من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وغيرهم من المدعوين
 على السلوك المثالي خالل الحفل ،وأي شخص يخالف ذلك ينبغي أن تطلب المدرسة منهمغادرة الحفل فورًا.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•اعتماد سياسات المدرسة المتعلقة بتنظيم أنشطة الصفية آمنة وفعالة ،بعد مراجعتها والتأكد
من إجراءاتها وخططها.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تطبيق سياسات المدرسة وإجراءاتها بما يتفق مع هذه السياسة واللوائح ذات الصلة ،ورصد
خطط تنظيم األنشطة الالصفية الممتعة والمفيدة والمحفزة للطلبة.
•تشجيع الطلبة على االستفادة الكاملة من الفرص المتاحة لهم من خالل مشاركتهم الفعالة
في األنشطة الالصفية التي تشرف عليها المدرسة.
• ضمان أال يتحمل الطلبة أو أولياء أمورهم أية نفقات إضافية ملزمة للمشاركة في حفل التخرج.
•تعريف الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم بالسياسة المتعلقة بحفل التخرج ومكانه وتوقيته
واألنظمة واألعراف المتبعة واإلجراءات المصاحبة له.
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السياسة  :50سياسة السلوك الطالبي
تتعلق بالمادة ( )55من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير السلوك الطالبي إلى :ردود فعل الطلبة في المواقف واألنشطة
اليومية .مثل مدى مالءمة ألفاظهم وسلوكياتهم ومواقفهم وتصرفاتهم تجاه بعضهم البعض ،أو تجاه
أعضاء هيئة التدريس ،أو غيرهم من أعضاء المجتمع المدرسي.
الهدف:
•تعزيز السلوك اإليجابي في المدارس.
•توضيح اشتراط المجلس أن تراجع المدارس – بانتظام – سياسة السلوك الطالبي الذي تتوقعه
من الطلبة ،وكيفية التعامل مع السلوك المخالف .وتوضح هذه السياسة للطلبة وأولياء أمورهم،
وتنشرها بالوسائل المتاحة.
السياسة:
ترتكز هذه السياسة على (الئحة دعم السلوك اإليجابي في المدارس بإمارة أبوظبي) الصادرة عن
المجلس .ويشترط على المدارس أن تصدر سياسة مكتوبة  -بعد موافقة المجلس عليها  -في
شأن سلوك الطلبة وانضباطهم ،وتلتزم بتطبيقها ،على أن تشمل تفاصيل إجراءات المدرسة في
تعزيز السلوك اإليجابي ،وكذلك إجراءاتها التوجيهية والتأديبية لتعديل السلوك المخالف .ويجب أن
توزع هذه السياسة على الطلبة وأولياء األمور كافة في بداية كل عام دراسي ،وتناقشها من وقت
آلخر مع الطلبة والموظفين وأولياء األمور للتأكد من فهم المجتمع المدرسي هذه السياسة .ويجب
على المدارس عند إعداد سياسة سلوك الطلبة الخاصة بها أن تأخذ في االعتبار اإلرشادات اآلتية:
تعزيز السلوك اإليجابي للطلبة
يجب أن تعتمد المدارس إستراتيجيات تعزز السلوك اإليجابي وتكافئه ،وأن ال تقتصر على اعتماد
مجموعة من القواعد والعقوبات للتعامل مع السلوك المخالف .ويجب على المدرسة النظر في
العوامل المتكاملة الهامة التي ترتبط بالسلوك اإليجابي للطلبة ،ومنها:
•التراث والثقافة :التقيد بالقيم والمبادئ السلوكية المتعلقة بثقافة الدولة وتقاليدها.
•البيئة المدرسية اإليجابية :بيئة مدرسية تمتاز بالترحيب والرعاية واألمان واإلثراء والمهنية
وتقدير الطلبة.
•إدارة سلوك الطلبة :من خالل القدوة في السلوك والمواقف اإليجابية من أسر الطلبة
والمعلمين وجميع الموظفين اآلخرين ،والحفاظ على نظام فعال متسق لتشكيل سلوك الطلبة
وإدارته بشكل مناسب وفق أعمارهم وجنسهم.
•عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي :المشاركة الفاعلة من جانب أولياء
األمور والشراكات المجتمعية الوطيدة.
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قواعد سلوك الطلبة
يجب على الطلبة التقيد بقواعد السلوك األساسية ،ويجب على المدرسة  -عالوة على هذه
القواعد  -إضافة جوانب خاصة بها ،وتطبيقها خالل وجود الطلبة في المدرسة ولدى المشاركة
في الرحالت الميدانية واألنشطة الالصفية المدرسية .ويتوقع المجلس من الطلبة التقيد بالقواعد
األساسية اآلتية:
•االلتزام بالتعليمات المدرسية وقوانينها.
•التصرف بشكل مسؤول وعدم تعريض حياتهم وسالمتهم للخطر ،أو تعريض حياة اآلخرين
وسالمتهم للخطر.
•المحافظة على مرافق المدرسة وأمالكها وأمالك اآلخرين.
•االلتزام بساعات الدوام المدرسي وتبرير أسباب الغياب عن المدرسة.
•المساهمة في تعزيز صورة المجتمع المدرسي اإليجابية.
•المشاركة في العملية التعليمية بشكل إيجابي من خالل العمل بجد واجتهاد.
•التصرف بشكل مسؤول وعدم تعطيل العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية أو عرقلة تعلم
اآلخرين.
•اإلحساس باالنتماء إلى تراث الدولة وثقافتها.
•توقير أفراد المجتمع المدرسي وأولياء األمور وغيرهم من أفراد المجتمع المحلي.
إدارة مخالفات الطلبة السلوكية
يجب على المدارس استخدام أسلوب التوجيه واإلجراءات التأديبية المناسبة؛ لتشجيع الطلبة
على فهم سبب رفض سلوكهم المخالف ،وكيفية التصرف بشكل أفضل في المستقبل .ويجب
على المدارس  -في تعاملها مع المخالفات السلوكية  -أن تأخذ في االعتبار ظروف الطلبة الفردية
وشخصياتهم ،بما في ذلك العوامل االجتماعية والعاطفية والنفسية التي قد تكمن وراء سلوك
الطالب .ويجب إدارة المخالفات السلوكية بطريقة تتسق مع ما يأتي:
اإلجراءات التأديبية
يقسم المجلس المخالفات السلوكية إلى ثالثة مستويات؛ بهدف توجيه المدارس التخاذ اإلجراء
التأديبي المناسب لنوع السلوك المخالف وطبيعته .وهذه المستويات هي:
•المستوى األول :السلوك المؤدي إلى اإلخالل بالعملية التعليمية .ويشمل على سبيل المثال:
ـــ التأخر في الحضور أو عدم االلتزام بالمواعيد.
ـــ التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول.
ـــ عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية الضرورية.
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ـــ عدم ارتداء الزي المدرسي المناسب والصحيح (بما في ذلك الزي الرياضي).
ـــ المخالفات السلوكية المخلة بنظام الصف والمدرسة.
ـــ خرق القوانين داخل المدرسة ،بما في ذلك قواعد الفصول الدراسية والمالعب والممرات
والحافالت المدرسية.
ـــ كسر أوامر اإلدارة المدرسية وموظفيها.
ـــ السخرية من اآلخرين.
ـــ التصرفات الفوضوية في الحافالت المدرسية (مثل :تخريب مقاعد الحافلة).
•المستوى الثاني :السلوك المؤدي إلى اإلخالل الشديد بالعملية التعليمية أو إلحاق األذى
بالنفس أو باآلخرين أو بالممتلكات المدرسية ،ويشمل  -على سبيل المثال :-
ـــ التسرب من الحصص أو المدرسة.
ـــ التسلل إلى المدرسة في غير أوقات الدراسة ودون وجود مشرفين.
ـــ استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير الئقة مع الزمالء أو المعلمين.
ـــ مشاجرة الطلبة اآلخرين أو التحرش بهم.
ـــ السرقة.
ـــ تخريب أمالك المدرسة أو اآلخرين.
ـــ استخدام الهواتف المحمولة خالل اليوم الدراسي دون إذن إدارة المدرسة.
ـــ حيازة المواد اإلباحية أو غير الالئقة أو مشاهدتها.
ـــ الغش في االمتحانات أو في الواجبات المدرسية.
ـــ تقديم مستندات مزورة (كتزوير توقيع ولي األمر).
ـــ إساءة استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المدرسة.
•المستوى الثالث :السلوك المؤدي إلى تعريض حياة اآلخرين إلى الخطر ،وانتهاك القوانين
ـــ السائدة في الدولة  ،وتشمل  -على سبيل المثال :-
ـــ االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو موظفي المدرسة أو أعضاء المجتمع المحلي.
ـــ توزيع مواد إباحية أو المشاركة في توزيعها.
ـــ اإلتالف المتعمد ألمالك المدرسة أو األمالك الشخصية لآلخرين أو تخريبها.
ـــ حيازة أسلحة أو مفرقعات أو بيعها.
ـــ تعاطي المواد المخدرة والمواد المخالفة للنظام واآلداب العامة ،أو الترويج لها.
ـــ تداول مواد غير الئقة كالرسائل والصور.
ـــ إتيان أفعال جسيمة منافية لآلداب العامة كاالعتداء الجنسي.
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اإلجراءات التأديبية المحظورة :يحظر استخدام أي من األساليب اآلتية لتطبيق اإلجراءات
التأديبية:
ـــ جميع أشكال العقاب البدني (انظر السياسة .)52
ـــ حسم الدرجات ،أو التهديد بذلك.
ـــ العقاب الجماعي بسبب المخالفات السلوكية الفردية.
ـــ فرض المزيد من الواجبات المدرسية.
ـــ إهانة الطالب منفردًا أو أمام اآلخرين.
ـــ حرمان الطالب من استخدام المرافق الصحية بالمدرسة أو من تناول الطعام.
النهج المرحلي للتعامل مع السلوكيات المخالفة المتعمدة أو المستمرة
يجب توفير التوجيه المناسب للطلبة ،ومحاولة معرفة الدوافع واألغراض من وراء أعمالهم ،وتصحيح
السلوكيات السلبية قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي( .على سبيل المثال :اإلنذارات والمالحظات
المكتوبة) .ويجب على المدارس معالجة السلوك غير المقبول الصادر عن الطالب على النحو اآلتي:
•يجب على المدرسة – أولاً  -تقديم المشورة للطالب ،مع تفسير واضح للتغيرات في السلوك
التي تطلبها المدرسة منه مع ذكر األسباب.
•بعد ذلك تضع المدرسة إستراتيجية مرصودة ومدعومة بشكل مالئم لتقويم السلوك غير المقبول.
•إن كانت هناك حاجة لمزيد من التصعيد ر ًدّا على السلوك المخالف للطالب ،فيجب على المدرسة
إبالغ أولياء األمور بموجب إنذار كتابي ،وعقد اجتماع أو سلسلة من االجتماعات معهم من أجل
االتفاق على إستراتيجية مشتركة ومعقولة بين البيت والمدرسة .ويلتزم ولي األمر  -في هذه
المرحلة  -بالتوقيع على تعهد لدعم اإلستراتيجية المتفق عليها.
•في حال استمرار السلوك غير المقبول من الطالب ،يمكن للمدرسة إيقافه مؤقتًا عن المدرسة
لمدة ال تتجاوز خمسة أيام ،وإصدار إنذار نهائي له ولولي أمره بهذا الخصوص.
•في المرحلة النهائية  -وفي حال أخفق الطالب في تعديل سلوكه وفقًا لمتطلبات المدرسة -
يمكن للمدرسة تقديم طلب للمجلس لنقله إلى مدرسة أخرى ،أو فصله نهائ ًيّا .ويجب على
المدرسة  -عند التقدم بطلب للمجلس بخصوص فصل الطالب بشكل نهائي  -أن تثبت أنها
اتبعت هذه المراحل المتدرجة جميعها.
اللجنة المدرسية إلدارة سلوك الطلبة
يجب على المدارس تشكيل لجنة مدرسية إلدارة سلوك الطلبة فيها الستعراض المشكالت السلوكية
الطالبية ومناقشتها ،على أن تكون اإلجراءات التأديبية التي تتخذها اللجنة عادلة ومنصفة للطلبة
جميعهم دون استثناء .ويجب أن تكون اإلجراءات التأديبية مناسبة لعمر الطالب وطبيعة السلوك
المخالف وفق المستويات المحددة في هذه السياسة .ويجب أن تتسم عملية رفع التظلمات ضد
العقوبات بالشفافية والنزاهة ،وتكون متاحة للطلبة وأولياء أمورهم.
يجب أن تحتفظ اللجنة المدرسية إلدارة سلوك الطلبة بسجل المسائل التأديبية الخاصة بكل طالب،
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وباإلجراءات المتخذة استجابة لذلك .ويجب على المدارس والمجلس والسلطات اإلشرافية التعامل
مع المعلومات المتعلقة بسلوك الطلبة بسرية تامة.
الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة
•يتوقع من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة اتباع القواعد السلوكية على غرار غيرهم من الطلبة،
لكن يجب أن تأخذ المدرسة في االعتبار  -قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد طالب من ذوي
االحتياجات الخاصة  -طبيعة حاجة الطالب الخاصة وخطته التربوية الفردية.
•ال يجوز فرض عقوبات على الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة أكثر صرامة من العقوبات
المفروضة على بقية الطلبة بسبب انتهاكات مماثلة.
•يجب تطبيق سياسة السلوك المدرسي – عمومًا  -دون تمييز بين الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة وغيرهم من الطلبة.
يقدم كتيب (الئحة دعم السلوك اإليجابي في المدارس بإمارة أبوظبي) الصادر عن المجلس
تفاصيل وتوجيهات إضافية بشأن جميع اإلرشادات التوجيهية المذكورة في هذه السياسة.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•مراجعة سياسة المدرسة بشأن سلوك الطلبة وانضباطهم واعتمادها وضمان توافق سياسة
السلوك تماما مع متطلبات لوائح المجلس وسياساته.
•مراقبة تطبيق المدرسة سياسة السلوك الخاصة بها.
•تشكيل لجنة مدرسية إلدارة سلوك الطلبة في المدرسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تطبيق سياسة المدرسة بشأن سلوك الطلبة وانضباطهم واإلجراءات ذات الصلة.
•ضمان مشاركة الطلبة وأولياء األمور والمعلمين وغيرهم من الموظفين من خالل المراجعة
الدورية لهذه السياسة ،والتأكد من أن أعضاء المجتمع المدرسي أجمعين يفهمونها ويتقبلونها.
•رئاسة اللجنة التأديبية للمدرسة.
يلتزم المعلمون بما يأتي:
•بذل الجهود لمعرفة الدافع لسوء سلوك الطالب والغرض منه ،وذلك للرد عليه بالحل المناسب
بدل االكتفاء باتخاذ نهج عقابي.
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السياسة  :51فصل الطلبة
تتعلق بالمادة ( )56من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير فصل الطلبة على وجه الخصوص إلى :االستبعاد الدائم من
المدرسة وفقا إلجراءات المجلس الرسمية .ويشير اإليقاف عن الدراسة إلى :استبعاد الطالب
مؤقتًا لمدة قصيرة من الزمن كما هو محدد من المجلس .ويشير اإليقاف غير الرسمي عن
الدراسة إلى :وقف الطالب عن الدراسة دون االلتزام بإجراءات المجلس الرسمية أو اإلجراءات
المدرسية ،من ذلك  -على سبيل المثال  -إرسال الطالب إلى المنزل لبقية اليوم أو إخراجه من
الفصل الدراسي.
الهدف:
•تحديد الضوابط التي يمكن للمدرسة من خاللها أن تفصل الطالب أو تطرده أو توقفه عن
الدراسة.
•تقليص القضايا المتعلقة بأحقية التعليم وانقطاع الطالب عن الدراسة ،وحماية الطالب
وسالمته ،وتحقيق تماسك األسرة والنظام االجتماعي ،عن طريق اشتراط أن تتبع المدارس
أفضل الممارسات الدولية في التعامل مع االستثناءات المحتملة.
السياسة:
ال يجوز للمدرسة فصل الطالب أو طرده أو إجباره على ترك المدرسة  -دون رغبة أولياء األمور-
قبل الحصول على موافقة خطية من المجلس.
يجب على المدرسة إعداد سياسة بشأن فصل الطلبة ،وإرسالها إلى المجلس العتمادها ،ثم
تطبيقها ونشرها ألولياء األمور ،ومراجعة هذه السياسة واإلجراءات المرتبطة بها بشكل منتظم.
وعلى المدرسة االلتزام بلوائح المجلس وسياساته ذات الصلة في صياغة سياستها الخاصة،
والنظر في اإلرشادات المبينة أدناه بشأن (الئحة دعم السلوك اإليجابي في المدارس بإمارة
أبوظبي) الصادرة عن المجلس ،ويجوز للمدرسة إضافة بعض الجوانب الخاصة بها.
اإلرشادات التوجيهية إليقاف الطلبة وفصلهم فصلاً نهائيًّا
يجب على المدارس إعطاء الفرص المناسبة للطالب لمساعدته على التصرف بشكل إيجابي
قبل تصعيد اإلجراءات التأديبية .وال يجوز أبدا أن يُطلب من الطالب ترك المدرسة ألي مدة من
الزمن كإجراء تأديبي دون المرور عبر مراحل اإلجراءات الرسمية على النحو المبين في السياسة
( .)50ويجب على المدارس  -في كل الحاالت  -البحث عن طرق بديلة للتعامل مع السلوك غير
المقبول وتصحيحه قبل التفكير في فصل الطالب.
تتدرج تدابير االنضباط الرسمية من اإلنذار الشفهي إلى الكتابي ،إلى اإليقاف عن الدراسة ،إلى
النقل ،وأخيرًا الفصل التأديبي ،بحيث يؤدي اإلخالل بقاعدة واحدة من قواعد السلوك واالنضباط
إلى زيادة في شدة العقاب والعواقب .ويشترط المجلس على المدارس استخدام تدابير الفصل
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المؤقت والدائم بحذر شديد وبحكمة؛ ألن لدى الطلبة جميعهم الحق في التعليم؛ وألن الطرد
يمكن أن يؤدي إلى حرمان الطالب من التعليم وفقدانه الحماية والنظام االجتماعي والتقدم
العام نحو النضج.
اإليقاف المؤقت للطالب عن الدراسة
يجوز للمدرسة إيقاف الطالب مؤقتًا عن الدراسة في الظروف التي تقتضي اتخاذ مثل هذا اإلجراء
االستثنائي ،كتخفيف أثر حدة سلوك الطالب الذي يسبب اضطرابًا خطيرًا في الحياة اليومية
للمدرسة ،وعندما يشكل السلوك تهديدًا لسالمة أعضاء المجتمع المدرسي ،المستوى ()2
والمستوى ( )3من مستويات اإلجراءات التأديبية للسلوكيات المخالفة المبينة بالتفصيل في
السياسة ( ،)50وعند فشل كل المحاوالت األخرى لتصحيح السلوك المخالف.
ال يجوز لمدير المدرسة  -من خالل اللجنة المدرسية إلدارة السلوك التي يرأسها  -إيقاف
الطالب دون اتباع إجراءات إدارة السلوك الرسمية المتبعة .وعليه التأكد من اتباع نهج مرحلي
لتعديل السلوك المخالف للطالب ،وأن يطلع على السجالت الموثقة من المخالفات السلوكية
السابقة ،وأن يعلم أولياء األمور والمجلس بذلك .يجب أن ال تتجاوز مدة إيقاف الطالب عن
الدراسة خمسة أيام دراسية.
فصل الطلبة
ُيقْصَر إجراء الفصل على الطلبة الذين أوقفوا عن الدراسة بسبب تكرار المخالفات السلوكية،
والذين تجاوزت أعمارهم السن اإللزامية للتعليم.
يجب على اللجنة المدرسية إلدارة سلوك الطلبة بالمدرسة الحصول على موافقة المجلس من
أجل فصل الطالب من المدرسة.
يحق للطالب السعي للحصول على فرصة لالنخراط في مؤسسات التعليم البديلة.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•مراجعة سياسة المدرسة بشأن فصل الطلبة واعتمادها ،وضمان توافق هذه السياسة مع
متطلبات لوائح المجلس وسياساته وإرشاداته التوجيهية ذات الصلة.
•مراقبة تطبيق هذه السياسة في المدرسة.

يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•وضع سياسة فصل الطلبة واإلجراءات ذات الصلة واإلشراف على تطبيقها.
•االحتفاظ بسجالت دقيقة لعمليات إيقاف الطلبة عن الدراسة أو فصلهم.
•الحصول على موافقة المجلس قبل فصل أي طالب.
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السياسة  :52العقاب البدني
تتعلق بالمادة ( )57من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يعرف العقاب البدني بأنه إيذاء جسدي يلحق الضرر بالطالب ويتسبب له
باأللم وعدم الراحة ،حتى لو كان ذلك اإليذاء طفيفًا كاإلمساك بالطالب وهزّه ،أو صفعه أو ضربه بعصا
أو باليد أو بأي شيء آخر (يرجى االطالع على السياسة .)3
الهدف:
•أن يكون واضحًا للموظفين جميعهم في مدارس اإلمارة أن كل أشكال العقاب البدني للطلبة غير
مقبولة وممنوعة منعًا با ًتّا.
•خلق بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ،توفر الحماية الالزمة للطلبة.
السياسة:
يحظر حظرًا تا ًمّا إنزال أي عقاب بدني بالطلبة في مدارس اإلمارة .ويجب أن يشعر الطلبة في
أثناء وجودهم في المدرسة بأنهم بمأمن من أي نوع من أنواع العقاب الجسدي وسوء المعاملة.
ويجب على المدارس الحفاظ على جو من التقدير المتبادل والثقة والمجاملة بين الطلبة والمعلمين
والموظفين واإلداريين ،وتعزيز سلوك الطلبة اإليجابي في األوقات كلها ،وعند تطبيق اإلجراءات
التأديبية بسبب سوء السلوك الطالبي .ويجب أن تتماشى نظم المدرسة الخاصة بإدارة السلوك
مع (الئحة دعم السلوك اإليجابي في المدارس بإمارة أبوظبي) الصادرة عن المجلس (السياسة
 ،)50وأن تتبع المدرسة القوانين المعمول بها في الدولة ،واللوائح والسياسات ذات الصلة التي
وضعتها وزارة التربية والتعليم والمجلس .ويجب على المدارس اتخاذ تدابير واضحة لضمان فهم
الموظفين في المدرسة هذه السياسة والتزامهم بها.
في حال رصد أي حادث يتعلق بتعرض الطالب لعقاب بدني  -سواء ثبت وقوعه أو اشتبه في وقوعه
 يكون مدير المدرسة (أو رئيس مجلس األمناء أو مالك المدرسة  -في حالة كان مدير المدرسةهو من صدرت عنه اإلساءة  )-هو المسؤول عن:
•اتخاذ إجراءات فورية لحماية األطراف كلها ،كإبالغ الجهات الرسمية ذات الصلة ،مع مراعاة
القوانين األخرى التي قد تتعلق بالحادثة كقانون العقوبات.
•إبالغ قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة  /إدارة التراخيص واالعتماد فورًا عن الحادث هاتف ًيّا،
وفي موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من وقوع الحادث.
•إبالغ ولي األمر فورًا عن الحادث.
•إيقاف أي موظف بالمدرسة عن العمل فورًا في حالة اتهامه باالعتداء على أي من الطلبة ،إلى
أن ينتهي التحقيق في األمر واتخاذ قرار بشأن أهلية الموظف لمواصلة العمل بالمدرسة.
•إجراء تحقيق رسمي والحصول على بيانات مكتوبة من األطراف جميعها.
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•رفع تقرير مكتوب للمجلس خالل  24ساعة من وقوع الحادث عن طريق البريد االلكتروني
الرسمي ) ، (private.schools@adec.ac.aeموجهًا إلى قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة /
إدارة التراخيص واالعتماد.
•إنهاء خدمة أي موظف فور ثبوت إدانته من السلطات المختصة بقيامه باالعتداء.
مخالفة هذه السياسة:
كل من يخالف هذه السياسة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويخضع للعقوبات المنصوص عليها
وفقًا للوائح والسياسات واإلرشادات الصادرة عن المجلس مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص
عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•التأكد من أن المدرسة تتبنى سياسة حازمة تحظر كل أشكال العقوبة البدنية ،وأنها تلتزم
التزامًا كاملاً بمتطلبات المجلس.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•اتباع اإلجراءات المطلوبة من المجلس في االستجابة لحاالت العقاب البدني بدقة ،وإبالغ
المجلس عن الحادث على الفور ،وتقديم تقرير إليه خالل  24ساعة من وقوع الحادث ،أو
المعرفة بوقوعه ،أو االشتباه في وقوعه داخل المدرسة.
يلتزم المعلمون بما يأتي:
•مراقبة سلوك الطلبة اإليجابي وتعزيزه.
•انتهاج السلوك اإليجابي في األوقات كلها.
•إبالغ مدير المدرسة عن حاالت العقاب البدني المؤكدة أو المشتبه في وقوعها ،أو إبالغ مجلس
األمناء أو المالك في حال كان المدير طرفًا في الحادثة.
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السياسة  :53خدمات اإلرشاد
تتعلق بالمادة ( )58من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشمل خدمات اإلرشاد مجموعة من اإلجراءات التي ينفذها  -في كثير
من األحيان  -موظفون متخصصون .وتنطوي على خدمات تهدف إلى تعزيز تقدم الطلبة ومشاركتهم
ونموهم الوجداني ،أو توجيههم فيما يتعلق بمستقبلهم أو مسار حياتهم الدراسية أو المهنية.
الهدف:
•توضيح اشتراط المجلس بأن توفر المدارس مجموعة من المعلومات والمشورة والتوجيه للطلبة.
•تمكين الطلبة من إحراز تقدم جيد في المدرسة وذلك من أجل توفير مستقبل ناجح لهم.
السياسة:
يجب على المدارس توفير مجموعة من خدمات اإلرشاد لطلبتها حسب فئاتهم العمرية ومراحل
حياتهم .ويجب أن تأخذ المدارس في عين االعتبار اإلرشادات اآلتية لمساعدتها على تطوير
ممارساتها في خدمات اإلرشاد:
اإلرشاد المهني
يهدف اإلرشاد المهني إلى إعداد الطلبة للمرحلة القادمة من حياتهم ،سواء في التعليم العالي أو
في مجال العمل .وقد كانت المدارس في الماضي توفر للطلبة مكتبة تحتوي على كتب ونشرات
وغيرها من مصادر المعلومات التي تتضمن تفاصيل عن الفرص التي قد تكون متاحة للطالب،
والمؤهالت المطلوبة لدورات معينة أو وظيفة ما .إال أنها اليوم توفر مكتبات تقوم على تكنولوجيا
المعلومات؛ لتمكن الطلبة من المشاركة في اختبارات الكفاءة على شبكة اإلنترنت ،ومعرفة الخيارات
الوظيفية المحتملة ،والبحث من خالل المواقع ومصادر اإلنترنت المتوفرة.
وتشجع المدارس على توفير زيارات لمعارض الوظائف ،أو تنصح الطلبة بزيارتها؛ لمعرفة الجامعات
والتخصصات والوظائف المطلوبة ،وأن تقدم لهم إرشادًا مهنيًا متخصصًا ،سواء كان ذلك من خالل
توفير اإلرشاد من قبل معلم متخصص أو مستشار في مجال التوظيف أو معلم أُضيف هذا المجال
اللتزاماته المدرسية الحالية .وقد يحتاج الطالب إلى الدعم بطرق متعددة ،منها على سبيل المثال:
•فهم ما يقال له عن الخيارات المهنية المتوفرة.
•مطابقة الدورات لقدراته الخاصة وتطلعاته بشكل واقعي (ال تتماشى تطلعات الطالب دائمًا مع
قدراته).
•إعداد نماذج الطلبات والسير الذاتية والبيانات الشخصية.
•االستعداد لدخول الجامعة ومقابالت التوظيف.
•اإلعداد لحياة جديدة مختلفة جدًا ،كالعيش في الجامعة بعيدًا عن المنزل.
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•التعامل مع االضطرابات الوجدانية التي غالبًا ما تصاحب مراحل رئيسة في الحياة (البعد عن
األسرة واألصدقاء والبيئات المألوفة).
اإلرشاد الشخصي/النفسي
يشعر بعض الطلبة أحيانًا بالوحدة أو عدم األمان ،وقد يعانون من نقص في تقدير الذات أو الثقة
بالنفس .ويوفر إسداء المشورة لهم مجموعة من الدعامات الموازية والمترابطة ،فحاالت القلق -
مثلاً  -أو حتى أزمات القلق هي أمر شائع في أثناء فترة المراهقة .والمراهقون غالبا ما يترددون
في كشف أسرارهم ألحد الوالدين أو المعلم الذي يجتمعون به يوميًا ،وقد يكون من األسهل
بالنسبة إليهم الكشف عن أسرارهم لمرشد مؤهل موثوق به أو الختصاصي اجتماعي ،وهذا
يتوقف على طبيعة ما يقلقهم.
اإلرشاد األكاديمي
خدمات اإلرشاد األكاديمي هي جزء من المنهج الدراسي وتركز في الغالب بشكل وثيق على
حاجات الطلبة األكاديمية الفردية .لذلك من المتوقع أن يقدم المعلمون اإلرشاد والدعم للطلبة وفقًا
لقدرتهم ومجال خبرتهم خالل ساعات العمل المدرسي .ويجب على المدرسة توفير اختصاصيين
لتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي اإلضافي للطلبة.
إرشاد الزمالء
ال يجب االستهانة بدور الطلبة أنفسهم في تقديم الدعم لبعضهم .وتستخدم بعض المدارس نظام
إرشاد الزمالء الذي يصادق فيه الطالب طالبًا آخر أصغر منه س ًنّا ليعرفه على المدرسة ،ويقدم له
التوجيه الالزم عندما يبدو له شيء ما غريبًا أو غير مريح ،كما هو الحال  -دائمًا  -بالنسبة للطلبة
الجدد عند التحاقهم بمدرسة ثانوية كبيرة.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•ضمان تقديم خدمات إرشاد مناسبة للطلبة ،ومراجعتها باستمرار لتحسينها وتطويرها.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تخطيط خدمات اإلرشاد بشكل فعال ومناسب واإلشراف على تطبيقها ،سواء في المناهج أم
في الخدمات المدرسية األخرى.
•التأكد من أن موظفي المدرسة المسؤولين عن تقديم المشورة والدعم يساهمون بقوة
وفاعلية في توفير خدمات اإلرشاد.
•توظيف المتخصصين لتقديم اإلرشاد والدعم بصفة خاصة ،أو إضافة هذا المجال من الخبرة
اللتزامات الهيئات التدريسية العاملة بالمدرسة.
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ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ

السياسة  :54الحضور
تتعلق بالمادة ( )59من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير الحضور إلى :العدد اإلجمالي أليام الدراسة التي يحققها الطالب
خالل العام الدراسي على أساس التقويم المدرسي للمدرسة.
الهدف:
•التأكد من التزام الطلبة بحضور الحصص واألنشطة الدراسية التي تؤدي إلى فهمهم المنهج
والمواد الدراسية.
•بيان توقعات المجلس فيما يتعلق بالحضور الكامل في المدرسة من الطلبة دون استثناء ،من
خالل سياسة واضحة ،ومن خالل التواصل الفعال مع أولياء األمور.
السياسة:
ترتبط هذه السياسة بالسياسة ( )55بشأن الغياب ،التي توفر معلومات تفصيلية عن الغياب المبرر.
وترسل المدرسة إلى أولياء األمور سياسة الحضور الخاصة بها المعتمدة من المجلس ،موضحًا
بها عدد من إجراءات التعامل مع حاالت الغياب لضمان حضور الطلبة في المواعيد المحددة وحضور
الدروس بانتظام ،على أن تسجل البيانات الخاصة بالحضور بصورة دقيقة.
المتطلبات األساسية والمسؤوليات فيما يتعلق بحضور الطلبة في المدرسة يجب أن تنعكس في
سياسة الحضور للمدرسة .وهي:
•يتوقع من الطلبة الحضور إلى المدرسة في كل يوم دراسي كما هو محدد في التقويم المدرسي.
•يجب على الطلبة الوصول إلى المدرسة في الموعد المحدد كل يوم ،وحضور طابور الصباح
اليومي ،وحضور الدروس في الوقت المحدد.
•يجب على المعلمين االحتفاظ بسجل حضور الطلبة في كل حصة.
•يجب على المدرسة الحفاظ على بيانات دقيقة حول الحضور اليومي لكل طالب ،بما في ذلك
الوصول في الوقت المناسب إلى المدرسة أو التأخر في الوصول.
•يجب على أولياء األمور بذل كل جهد ممكن لضمان ذهاب أبنائهم إلى المدرسة كل يوم ووصولهم
في الوقت المحدد.
•في حال اضطر الطالب إلى التغيب عن المدرسة ليوم معين ،يجب على ولي أمره إبالغ المدرسة
بذلك (انظر السياسة .)55
•عند عودة الطالب إلى المدرسة بعد غيابه ،يجب على ولي أمره إرسال رسالة موقعة إلى
المدرسة يطلعها فيها على سبب غياب الطالب.
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اً
مسؤول عن إنجاز الواجبات المدرسية التي فاتته في أثناء غيابه (انظر السياسة
•يكون الطالب
.)55
•يجب على أولياء األمور التأكد من أن العطالت العائلية تتوافق مع العطالت المدرسية المقررة.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسات المدرسة بشأن الحضور وتطبيقها ومراجعتها بانتظام لتعزيز الحضور الجيد ومتابعة
حاالت الغياب المتكرر ،بما في ذلك حاالت التغيب المتعمد عن المدرسة وضمان االلتزام الكامل
بمتطلبات المجلس.
•التأكد من تطبيق سياسات المدرسة وإجراءاتها المتعلقة بحضور الطلبة إلى المدرسة.
•ضمان إدارة فعالة لحضور الطلبة ،وتسجيل حضورهم اليومي في الحصص الدراسية كلها.
•توفير معلومات واضحة للطلبة وأولياء أمورهم وموظفي المدرسة عن عواقب إخالل الطلبة
بالحضور إلى المدرسة.
•رصد إجراءات لمعالجة الـتأخير وقلة الحضور.
•تكريم الطلبة الملتزمين بالحضور.
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السياسة  :55الغياب
تتعلق بالمادة ( )60من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير الغياب إلى :األيام الدراسية التي ال يحضر فيها الطالب إلى المدرسة.
يكون لدى الطالب الذي ال يتغيب عن أي حصة دراسية على مدار السنة سجل غياب بنسبة %0
أو سجل حضور بنسبة  .%100وينبغي اعتبار الغياب بمعدل يفوق  %10سببًا للقلق ،على أن يميز
الغياب بإذن عن الغياب غير المبرر أو الغياب المتعمد عن المدرسة.
الهدف:
•تشجيع الطلبة على حضور الحصص الدراسية كلها في الوقت المناسب؛ لالستفادة التعليمية
القصوى من الوجود في المدرسة.
•ضمان أن تتعامل المدرسة بحزم مع حاالت الغياب غير المبرر.
السياسة:
ترتبط هذه السياسة بالسياسة ( )54بشأن الحضور ،والتي تسلط الضوء على الحاجة إلى حضور
الطلبة إلى المدرسة ،وااللتحاق بالدروس في الموعد المحدد وبشكل منتظم.
يجب على المدارس تحقيق معدالت منخفضة من الغياب وذلك من خالل:
•المتابعة الفورية لحاالت الغياب غير المبرر.
•توفير بيئة تعليمية آمنة تحقق الرعاية للطلبة وتتميز بالتشجيع والتحفيز.
•تمييز الحضور الممتاز أو حاالت تحسن الحضور ومكافأة الطلبة على ذلك.
•تطبيق إستراتيجيات وبرامج لمعالجة مشاكل الحضور الفردية للطلبة.
•توفير معلومات واضحة ومحددة للطلبة وأولياء أمورهم وموظفي المدرسة عن القواعد والعواقب
المترتبة على إخالل الطلبة بالحضور إلى المدرسة.
أنواع الغياب
 حاالت الغياب المبررتعتبر األنواع اآلتية من الغياب مبررة عندما تُدعم برسالة موقعة من ولي األمر أو إثبات ذلك بوثائق
معتمدة:
•المرض.
•وفاة أحد األقرباء من الدرجة األولى أو الثانية.
•مواعيد مقررة مع الطبيب.
•مهمة مجتمعية رسمية.
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•الحضور اإللزامي إلى جهة رسمية.
•سفر مفاجئ كالسفر لتلقي العالج الطبي أو وفاة أحد أفراد العائلة.
 الغياب غير المبررتعتبر األنواع اآلتية من الغياب غير مبررة:
•رحالت التسوق.
•السفر غير الضروري.
•األنواع األخرى غير المدرجة في قائمة الغياب المبرر.
ويعتبر الطالب معتادًا على التغيب المتعمد عن المدرسة إذا غاب عن المدرسة دون معرفة ولي
أمره أو موافقته ،أو إذا تواطأ ولي األمر مع الطالب ليغيب من دون إذن .إن التغيب المتعمد عن
المدرسة غير مصرح به ،ويجب على المدارس إبالغ أولياء األمور على الفور بحوادث التغيب المتعمد
عن المدرسة وعقد اجتماع معهم ومع الطلبة لمناقشة األمر ومراقبة حضور الطالب المعني عن
كثب بعد ذلك.
إذا كان غياب الطالب مبررًا يحق له تعويض األعمال واالختبارات التي فاتته ،أما إذا كان الغياب غير
مبرر ،فتتفق المدرسة مع ولي أمر الطالب على التصرف المناسب في انتظار تحققها من ظروف
الغياب.
على إدارة المدرسة قبول عذر الطلبة المتأخرين في الصباح خالل األيام التي تكون فيها األحوال
الجوية سيئة (كالضباب الكثيف).
ويجب على أولياء األمور الذين يعتزمون تغييب أبنائهم عن المدرسة لعدة أيام دراسية إبالغ اإلدارة
بذلك قبل عشرة أيام – على األقل  -من الغياب المتوقع؛ ليتمكن المعلمون من إعداد الئحة
بالواجبات والمهام التي ستفوت الطالب في أثناء غيابه .ويكون الطالب  -أو ولي أمره  -مسؤوال ً
عن االتصال باإلدارة لمعرفة الواجبات والمهام المسندة إلى الطالب ،ويجب على الطالب إنجازها
وتسليمها إلى المعلم قبل مغادرته وغيابه عن المدرسة ،أو بعد وقت قصير من عودته إليها.

160

األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسات تعزيز الحضور الجيد وتطبيقها ومراجعتها بانتظام.
•متابعة حاالت الغياب المتكرر والغياب المتعمد عن المدرسة ،وضمان االلتزام الكامل بمتطلبات
المجلس.
•توفير معلومات واضحة للطلبة وأولياء أمورهم وموظفي المدرسة عن عواقب إخالل الطلبة
بالحضور إلى المدرسة.
•التأكد من تطبيق سياسات المدرسة وإجراءاتها المتعلقة بحضور الطلبة إلى المدرسة.
•ضمان إدارة فاعلة لحضور الطلبة ،من خالل تسجيل حضورهم اليومي إلى المدرسة ،وتسجيل
حضورهم في الحصص الدراسية كلها.
•رصد إجراءات معالجة غياب الطلبة.
•رفع تقارير منتظمة إلى اإلدارة المعنية في المجلس عن حضور الطلبة.
•معالجة حاالت الغياب المتكرر والمتعمد والحد منها ،وفقًا لمتطلبات المجلس ،ومحاولة تحديد
األسباب الجذرية لمثل هذا السلوك.
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ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ

السياسة  :56إطالع ولي األمر على البرنامج الدراسي
تتعلق بالمادة ( )61من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تغطي مشاركة أولياء األمور جوانب الحياة المدرسية التي ينبغي
تشجيع أولياء األمور على المشاركة فيها ،واالهتمام الفاعل برعاية أبنائهم وتقدمهم ،ليصبحوا بهذه
المشاركة من أعضاء المجتمع المدرسي الملتزمين والفاعلين.
الهدف:
تشجيع المدارس على التواصل الفعال مع أولياء األمور عبر تقديمها مجموعة من فرص اإلسهام
والمشاركة في جوانب الحياة المدرسية لتحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.
السياسة:
يجب على المدارس وضع سياسة بشأن مشاركة أولياء األمور في العملية التعليمية ،وتزويد أولياء
األمور بكتيب يتضمن معلومات عن برنامج المدرسة والسياسات ذات الصلة بالطلبة وأولياء أمورهم.
ويجب على المدارس بناء عالقات جيدة مع أولياء األمور والحفاظ عليها .وينبغي أن تشجع المدارس
مشاركة أولياء األمور في الشؤون المدرسية مع تحديد المجاالت والدور الذي يمكنهم القيام به ،مع
مراعاة اإلرشادات اآلتية:
دور المدرسة
يجب على مدير المدرسة وموظفيها إدراك أهمية دور أولياء األمور في تنمية قدرات الطالب التعليمية،
وعليهم:
•بيان االتصاالت والمراسالت (عددها ومحتواها وطبيعتها) التي من المقرر أن تجريها المدرسة مع
أولياء األمور ،باستخدام األساليب والوسائل المتنوعة ،ومن بينها النشرات المدرسية الدورية،
واالتصاالت الهاتفية ،والرسائل النصية القصيرة ،ورسائل البريد اإللكتروني ،والخطابات ،والبوابات
اإللكترونية ،واللقاءات المباشرة (انظر السياسة .)37
•تشجيع المعلمين على التواصل مع أولياء األمور عند الضرورة لمناقشة القضايا األكاديمية
والسلوكية التي تنشأ في الفصول الدراسية أو في أماكن أخرى ذات صلة بالمدرسة وأنشطتها.
•بيان أساليب التواصل مع أولياء األمور بشأن نتائج أبنائهم الطلبة وإنجازاتهم وأدائهم األكاديمي،
مثل عقد لقاءات تعريفية منتظمة حول منهج المدرسة ،ومنهجية التدريس ،والتقييمات،
واالختبارات المدرسية ،ودعم ولي األمر لتعلم الطالب في المنزل.
•بيان الفرص المتاحة أمام أولياء األمور لزيارة المدرسة ولقاء المدير ورؤساء الهيئات التدريسية
والمعلمين المعنيين بتعليم أبنائهم.
•بيان الفرص المتاحة ألولياء األمور للمشاركة في األنشطة المدرسية.
•إبالغ أولياء األمور بسياسات المدرسة واإلجراءات ذات الصلة ،وضمان حصولهم عليها بسهولة
وبصفة مستمرة.
ف لعمليات التواصل مع أولياء األمور ومشاركاتهم.
•االحتفاظ بسجل وا ٍ
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دور أولياء األمور
تشجع المدارس أولياء األمور على المشاركة بنشاط في بعض المجاالت المحددة ،من ذلك:
•حضور اجتماعات أولياء األمور الدورية واألمسيات المدرسية.
•المشاركة في األنشطة الالصفية التي تنظمها المدرسة مثل األحداث العلمية والثقافية
واالجتماعية والرياضية والفنية.
•المشاركة التطوعية في الفعاليات التي تنظمها المدرسة والمجتمع المحلي ،مثل :احتفاالت
اليوم الوطني للدولة ،وحفل التخرج ،وما شابه ذلك من أنشطة وفعاليات.
•المشاركة في األنشطة المدرسية األخرى ،مثل مجالس أولياء األمور.
•المشاركة في اللجان التي يشكلها مجلس أمناء المدرسة.
•المشاركة الفاعلة في تعليم أبنائهم وفق سياسة المدرسة بشأن مشاركة أولياء األمور ،ومن
األمثلة على ذلك :ضمان حضورهم في الوقت المحدد إلى المدرسة كل يوم ،وإنجازهم واجباتهم
المدرسية ،والبقاء على علم بتقدمهم.
حقوق أولياء األمور
يحق لكل أولياء األمور االطالع على الحياة اليومية في المدرسة وأهدافها .ويجب على المدرسة
تأمين حقوق أولياء األمور ،بما في ذلك على سبيل المثال:
•حماية خصوصية أبنائهم ،كحمايتهم من أخطار شبكة اإلنترنت (انظر السياستين  5و.)65
•الحصول على تقارير منتظمة عن تقدم الطلبة.
•مقابلة معلمي الطالب مرتين  -على األقل  -خالل العام الدراسي بغرض مناقشة أداء الطالب
األكاديمي والسلوكي.
•زيارة الفصول الدراسية التي يدرس بها أبناؤهم مرة واحدة  -على األقل  -خالل العام الدراسي،
بعد إعالم مدير المدرسة والحصول على موافقته.
•الحصول على معلومات عن توزيع أبنائهم في الفصل الدراسي ،وحقهم في تقديم موافقة
مكتوبة على الترتيبات المقترحة.
•اإلطالع على السياسات المدرسية التي تؤثر في أولياء األمور وأبنائهم ،كسياسة السلوك
الطالبي وسياسة الحضور والرسوم الدراسية.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•متابعة سياسات المدرسة وإجراءاتها المتعلقة بمشاركة أولياء األمور في العملية التعليمية.
•التأكد من أن سياسات المدرسة وإجراءاتها لتعزيز المشاركة الفعالة ألولياء األمور متوافقة تمامًا
مع توقعات المجلس والمتطلبات المنصوص عليها في هذه السياسة واللوائح ذات صلة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسات المدرسة لتعزيز المشاركة الفعالة ألولياء األمور وإجراءاتها ،وتطبيقها ومراجعتها
بانتظام ،وضمان االلتزام بمتطلبات المجلس وتوقعاته فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة ألولياء
األمور.
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السياسة  :57التفتيش على سجالت الطلبة
تتعلق بالمادة ( )62من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يعني االطالع على سجالت الطلبة :السماح ألولياء األمور بمراجعة
سجالت أبنائهم في مقر المدرسة ،في حضور الموظفين المعنيين فيها.
الهدف:
•دعم حق أولياء األمور في االطالع على سجالت أبنائهم المدرسية.
السياسة:
يحق لكل أولياء األمور االطالع على سجالت أبنائهم المدرسية ،ويجب على المدارس دعم ذلك
باتباع اإلجراءات المذكورة أدناه:
•يجب على أولياء األمور الحصول على إذن من مدير المدرسة أو من يمثله قبل االطالع على
سجالت أبنائهم المدرسية.
•يجوز ألولياء األمور ،الذين ال يوافقون على المعلومات الواردة في سجالت أبنائهم ،تقديم
طلب خطي لمدير المدرسة لتصحيح المعلومات المتنازع عليها مع توفير الوثائق واألدلة ذات
الصلة التي تدعم وتثبت مطالبتهم بذلك.
•يجب على مدير المدرسة إرسال رد كتابي لولي األمر خالل عشرة أيام عمل من تاريخ
تسلّمه الطلب.
•في حال اتبعت المدرسة سياستها وإجراءاتها التي تبرر اإلبقاء على الوثيقة المتنازع عليها
في سجل الطالب ،يجوز للمدير أن يرفض طلب ولي األمر تصحيحها ،ويرسل إليه شرحًا
مكتوبًا بذلك.
•في حال لم يفض النزاع ،يمكن لولي األمر الرجوع إلى لجنة شكاوى المدرسة (انظر
السياسة .)21
•يجب أن تحتفظ المدرسة بجميع الردود في سجل الطالب.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة  -ضمن الوقت والعمليات المنصوص عليها في هذه السياسة واللوائح ذات
الصلة  -بما يأتي:
•تزويد أولياء األمور بمعلومات عن تعليم أبنائهم وتقدمهم وسلوكهم ،إلخ.
•دعم حق أولياء األمور في االطالع على سجالت أبنائهم المدرسية دعمًا كاملاً .
•االهتمام بأية شكوى مكتوبة مقدمة من أولياء األمور ،وتوفير الرد الواضح في الوقت المناسب،
وتصحيح الموقف أو تبريره ألولياء األمور.
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السياسة  :58التفتيش
تتعلق بالمادة ( )63من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة:
•يعرّف التقييم (التفتيش) بأنه :نظام ذو مستوى عال لضمان الجودة ،يجريه المقيّمون الذين
ينفذون عمليات تقييم جودة التعليم في المدارس الخاصة في اإلمارة.
•إطار التقييم (إطار "ارتقاء" لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي) :هو مجموعة مشتركة
من المعايير (معايير األداء ومعايير التقييم والتقييم الذاتي والتفاصيل التنفيذية لعملية التقييم
التابعة للمجلس) التي يستخدمها ويتبعها المقيمون من أجل إصدار أحكامهم على أداء المدرسة،
باستخدام مقياس يتكون من درجات أو تقديرات للحكم على جودة التعليم.
•المقيمون هم أشخاص مهنيون ذوو خبرة عالية ،ولديهم فهمًا إلطار التقييم ولسياق التعليم
في اإلمارة ،وملمون بالمعايير التعليمية العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
الهدف:
•تحديد دوري لمستويات جودة األداء في المدارس الخاصة في اإلمارة.
•تقديم توصيات تطوير واضحة للمدارس.
•إثراء عملية رسم السياسات ،على مستوى قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة والمجلس
بشكل عام.
•تشجيع تبادل أفضل الممارسات في مجال التعليم وتبادل الخبرات المهنية.
•توفير معلومات عن المدارس بشكل فردي وعن النظام المدرسي كله للجهات المعنية وألولياء
األمور.
السياسة:
للمجلس القيام بالتفتيش على المدرسة في أي وقت من األوقات ،ويحدد إطار التقييم معايير
تقييم المدارس وإجراءاته .وتتضمن هذه اإلجراءات نظامًا للتقييم الذاتي يتولى مدير المدرسة وفريق
القيادة المدرسية اإلشراف على تنفيذه بصورة دورية ،بما في ذلك إعداد تقرير التقييم الذاتي
للمدرسة (انظر السياسة رقم  .)59ويعد هذا التقرير جزءًا من متطلبات عملية التقييم (التفتيش)
التي يجريها فريق التقييم المعتمد من المجلس .ومن خالل هذا التقرير تعلم المدارس بجوانب القوة
وجوانب التحسين المطلوبة.
وتفرض الجزاءات اإلدارية الواردة في الالئحة التنظيمية على المدارس التي تحصل على مستويات
أداء (غير مرضٍ إلى حد كبير) أو (ضعيف) ،وقد تصل هذه الجزاءات إلى إصدار قرار بإغالق المدرسة.
وتنشر تقارير التفتيش والدرجات على الموقع اإللكتروني لكل من المجلس والمدرسة إلطالع
الجمهور عليها.
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يرى المجلس أن التقييم هو أداة فعالة لتطوير المدارس .ويجب على المدارس االلتزام بمتطلبات
إطار التقييم في األوقات كلها ،ويراجع المجلس إطار التقييم ويصدر طبعة منقحة كلما دعت الحاجة.
يجب على المدارس التعاون بشكل كامل مع مقيمي المجلس قبل عمليات التقييم ،وفي أثنائها،
وبعد االنتهاء منها ،وتوفير جميع المعلومات (متضمنة نموذج التقييم الذاتي) والبيانات وغيرها من
المساعدات على النحو المطلوب ،وتلبية طلبات المقيّمين لالطالع على مباني المدرسة ومرافقها،
وكل جانب من جوانب خدمات المدرسة ،وااللتقاء بأعضاء المجتمع المدرسي ليتمكنوا من التقييم
بصورة دقيقة.
أنواع التقييم
•للمجلس إجراء تقييم ألي مدرسة في أي وقت كلما رأى ذلك ضرور ًيّا ،وتكون أنواع التقييم التي
يجريها المجلس كما يأتي:
التقييم (التفتيش) الدوري
تخضع المدارس جميعها لتقييم دوري كامل في مدد زمنية محددة ،وفقًا للشروط المحددة لكل فئة،
وذلك كما يأتي:
•المدارس التي لديها رخصة عامة :كل سنتين.
•المدارس التي لديها الرخصة المعتمدة من المجلس :كل خمس سنوات ،باإلضافة إلى زيارات
إشرافية ورقابية خالل العامين الثاني والرابع .وتهدف تلك الزيارات إلى الوقوف على مدى
التزام المدرسة المستمر بإجراء التقييم الذاتي ،والحفاظ على مستوى أدائها العالي ،وقدرتها
المستمرة على االبتكار والتطوير.
•المدارس الجديدة :خالل السنة األولى من افتتاحها.
عند مراجعة طلبات الحصول على الرخص المؤقتة أو العامة أو المعتمدة يأخذ المجلس في االعتبار
نتائج التقييم .وقد يخصص عمليات تقييم خاصة ألغراض محددة.
التقييم (التفتيش) الطارئ  -عند الطلب-
يجري المجلس زيارات مفاجئة لتقييم المدارس عند الضرورة بغض النظر عن نوع ترخيصها .وقد يكون
التفتيش كاملاً  ،أو لمدة قصيرة؛ لتقييم مدى استجابة المدرسة إلنذار ما متضمنًا ألمر التطوير أو أمر
االلتزام أو ألمر اإلغالق أو غيره من األوامر (انظر السياسة .)61
الزيارات الرقابية
يجري المجلس زيارات رقابية قصيرة للمدارس التي حصلت على تقييم (غير مرضٍ إلى حد كبير) أو
(ضعيف) وفق نتائج التقييم الدوري؛ لمتابعتها وضمان الجودة في أدائها .وتُجرى هذه الزيارة مرة أو
مرتين في السنة حسب الحاجة.
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التقييم الموضوعي
ويجري المجلس أيضًا عمليات تقييم موضوعي (لهدف محدد) من وقت آلخر؛ لجمع بيانات عن جوانب
محددة من نظام التعليم؛ من أجل إثراء المناقشات بشأن رسم السياسات التعليمية .وسوف تركز
عمليات التقييم هذه على جانب واحد معين من أمور المدرسة ،مثل تعليم مادة دراسية معينة،
وتحصيل مجموعة معينة من الطلبة ،أو أثر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في التعلم.
مخالفة هذه السياسة:
يجب على المدارس جميعها المشاركة الكاملة في عملية التقييم على النحو المبين في هذه
السياسة .وتفرض جزاءات إدارية تدريجية على أية مدرسة ترفض الخضوع للتقييم ،مما قد يؤدي في
نهاية المطاف إلى إلغاء رخصة المدرسة (انظر السياسة .)78
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•معرفة إطار التقييم.
•اإلشراف على قيادة المدير المدرسةَ عند االستعداد لعمليات التقييم ،واتخاذ إجراءات التطوير
الالزمة بعد عمليات التقييم.
•التعامل بجدية تامة مع تقرير التقييم والتوصيات الواردة فيه.
•التأكد من أن لجنة تطوير المدرسة قد أعدت خطة لالستجابة للتوصيات الواردة في تقارير
التقييم ،وتعمل على تطبيقها (انظر السياسة .)22
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•حضور المحاضرات وورش العمل التدريبية التي يوفرها المجلس وتوفير حلقات العمل التدريبية
في المدرسة إلبالغ الموظفين بمتطلبات المجلس فيما يتعلق بالتقييم والتقييم الذاتي وتطوير
المدارس.
•إدارة عملية التقييم الذاتي باستخدام النماذج المخصصة التي وضعت لهذا الغرض (انظر
السياسة .)59
•التعاون التام مع المقيّمين قبل عمليات التقييم وأثنائها وبعد االنتهاء منها ،وتوفير جميع الوثائق
الالزمة ،واالستجابة لجميع الطلبات ذات الصلة بعمليات التقييم.
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السياسة  :59التقييم الذاتي
تتعلق بالمادة ( )64من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغايات هذه السياسة:
•يعرف التقييم الذاتي بأنه :عملية رسمية تراجع فيها المدارس أداءها ،عبر مقارنته بمعايير إطار
التقييم ،ومقارنته بأهدافها وغاياتها المقررة الخاصة (انظر الرسم البياني أدناه).
•نموذج التقييم الذاتي :هي وثيقة رسمية تهدف إلى مساعدة المدارس على تقييم جودة
التعليم والرعاية التي تقدمها للطلبة ،وهي ناتجة عن إطار التقييم ،وتتصل به اتصالاً وثيقًا.
الهدف:
•توضيح اشتراط المجلس على المدارس القيام بعمل تقييم ذاتي مفيد وهادف ،واالحتفاظ بنموذج
تقييم ذاتي محدث.
•تشجيع المدارس على مراقبة نوعية التعليم الذي تقدمه ،واستكشاف سبل القيام بعمل أفضل
من خالل التطوير المستمر للمدرسة.
•تعديل عملية التقييم من خالل تقديم التقييمات السليمة القائمة على األدلة للمقيمين ،وفقا
إلطار التقييم.
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السياسة:
على مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية اتباع سلسلة من إجراءات التقييم الذاتي كجزء من
عملية تطوير المدرسة ،تسجل وتحدث أولاً بأول في نموذج التقييم الذاتي الخاص بالمدرسة ،ووفق
الصيغة المقدمة بذلك من المجلس .وتفرض هذه اإلجراءات على المدارس استكمال نماذج التقييم
الذاتي وتحديثها كجزء من عملية تقييم المدرسة ودورة تطويرها .وقد يطلب المجلس من المدرسة
في أي وقت تزويده بنموذج التقييم الذاتي الحديث للمدرسة.
يجب أن توفر المدارس لفرق التقييم نسخة كاملة من استمارة التقييم الذاتي عندما تعلم بإجراء
تقييم كامل لها .وسوف يراجع المقيّمون نموذج التقييم الذاتي الذي تسجل فيه المدارس أحكامها
وأدلتها الخاصة بعناية فائقة ،لذا من الضروري أن تعتمد المدارس نهجًا صارمًا صادقًا ومهن ًيّا في
تقييمها الذاتي .ويتكون التقييم الذاتي بشكل رئيس من معلومات هامة وأساسية عن المدرسة،
وأحكامها القائمة على األدلة ،وخطة تطويرها.
يكون مدير المدرسة في نهاية األمر المسؤول عن استكمال نموذج التقييم الذاتي .وعليه أن يأخذ
في االعتبار الممارسات اآلتية:
•مشاركة اآلخرين  -ممن لهم أدوار قيادية وأدوار تدريس رئيسة  -في عملية التقييم الذاتي
لبعض أقسام المدرسة ،والتأكد من قيام األحكام على أدلة موثقة وواضحة يبررها .ويشارك
كل من مساعد مدير المدرسة ورؤساء األقسام ورؤساء الهيئات التدريسية وكذلك الموظفين
المسؤولين عن إدارة خدمات الدعم والشؤون المالية في عملية التقييم الذاتي للمدرسة.
•إفساح المجال أمام المعلمين لإلسهام في عملية التقييم الذاتي للمدرسة ،باعتبارهم
متخصصين في المواد الدراسية ،وبصفتهم أعضاء في فريق العمل.
•يخلق المدير مناخًا مهن ًيّا يركز فيه الموظفون على زيادة تطوير المدرسة من خالل الحوار المهني
والتقييم القائم على األدلة.
•الحصول على آراء الطلبة وأولياء أمورهم من خالل المناقشات واالستبانات والحلقات النقاشية
واالجتماعات.
•الحصول على آراء أفراد من خارج إطار مجتمع المدرسة حول فاعلية المدرسة وتأثيرها في
المجتمع.
•ينفذ مجلس أمناء المدرسة التقييم الذاتي لمدى فاعليته ،مع توفير أدلة على مدى تأثيره في
تطوير المدرسة بما يتوافق مع لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
مخالفة هذه السياسة:
يعد تقصير المدرسة في استكمال نموذج التقييم الذاتي إخاللاً بالتزاماتها ،ويدل على عدم تعاونها
مع المقيمين ،ويعكس ضعف القيادة واإلدارة المدرسية ،مما سيؤثر سلبًا على نتيجة تقييم المدرسة
ويعرضها إلى الجزاءات اإلدارية.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•إجراء تقييم لفاعليتهم وتأثيرهم في رفاه المدرسة وتطويرها اإلستراتيجي (انظر أيضًا السياسة
.)18
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•حضور ورش العمل التدريبية التي ينظمها المجلس ،ثم توفير التدريب والدعم لموظفي المدرسة
ليكون التقييم الذاتي فعالاً .
•إدارة عملية استكمال نموذج التقييم الذاتي للمدرسة بدقة تعكس واقع الحال وفقًا للوائح
المجلس وسياساته ومتطلباته.
•التأكد من أن كل ما يرد في نموذج التقييم الذاتي مبني على أسس منطقية وواقعية ومدعوم
بأدلة موثقة تثبته.
•استخدام كل اآلليات الممكنة لضمان تقديم نموذج تقييم ذاتي عالي الجودة يمكن االعتماد
عليه كوثيقة صادقة.
•تقديم نموذج التقييم الذاتي لفريق التقييم المكلف من المجلس.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

السياسة  :60خطة تطوير المدرسة
تتعلق بالمادة ( )65من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،خطة تطوير المدرسة :هي وثيقة تتضمن األهداف التي حددت ضمن
األولويات اإلستراتيجية للمدرسة ونتائج عمليات التقييم/التفتيش والتقييم الذاتي القائم على
األدلة ،باإلضافة إلى اإلجراءات واآلليات الالزمة لتنفيذها ومتابعتها .والهدف من خطة تطوير المدرسة
هو تحسين نوعية التعليم وإنجازات الطلبة.
الهدف:
•خلق مناخ من التطوير المستمر ودعمه في جميع المدارس الخاصة في اإلمارة.
•تحمل المدارس مسؤولية التطوير المستمر لخدماتها ،خاصة فيما يتعلق بنوعية التعليم والتعلم
واالستفادة الكاملة من نتائج التقييم والتقييم الذاتي في خططها التطويرية.
•تعزيز مراحل دورة التطوير الثالثية (الرسم البياني أدناه) وضمان حدوث هذه العملية باستمرار.

السياسة:
يجب على المدارس إعداد خطة تطوير مرتبطة بأولوياتها اإلستراتيجية الخاصة وبنتائج عمليات
التقييم والتقييم الذاتي .ويجب على المدرسة تقديم خطة تطوير لمعالجة التوصيات التي حددها
تقرير التقييم خالل  30يوم عمل من تاريخ نشر التقرير ،وعرضها على المجلس لمراجعتها وإبداء
مالحظاته وإرشاداته .ولذلك فإن فرق التقييم التابعة للمجلس تتوقع من المدارس تطبيق خطة
التطوير ومراجعتها وتحديثها باستمرار وفقًا للتقدم واإلنجازات المحرزة.
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سيقيس المجلس -من خالل عملية التقييم  -التقدم الذي أحرزته المدرسة في تطبيق خطتها
التطويرية ،وسوف يولي مقيمو المجلس كل األهمية لهذا األمر في اتخاذ قرارات التقييم الشاملة
حول قدرة المدرسة على التطور .إن مراجعة خطة تطوير المدرسة من المجلس شرط لتجديد رخصة
المدرسة ،ويتوجب على المدرسة األخذ بمالحظات المجلس قدر اإلمكان (انظر أيضًا السياسة .)9
مدير المدرسة هو المسؤول األول عن تطبيق خطة التطوير من خالل لجنة تطوير المدرسة ،ويجب
عليه تحديد تفاصيل إستراتيجيات المدرسة فيما يتعلق بكل هدف من أهداف التطوير المحددة في
تقرير التقييم ،واألخرى المحددة من المدرسة.
يجب أن تبين خطة تطوير المدرسة بشكل واضح كال من أولويات أهداف التطوير وغاياته والمواعيد
النهائية للتنفيذ وتفاصيل األدوار والمسؤوليات والموارد الالزمة لتحقيقها .كما يجب تحديد جداول
زمنية ،وإنجازات كل هدف من أهداف التطوير مع مؤشرات األداء الرئيسة ،ومتطلبات البيانات لكل
مرحلة من المراحل .ويجب أن تكون خطة تطوير المدرسة واضحة ومركزة وعملية يفهمها ويدعمها
الجميع في المدرسة ويوافق عليها مجلس أمناء المدرسة قبل تقديمها إلى المجلس.
مخالفة هذه السياسة:
اً
إخالل بالتزاماتها ،وسيطبق المجلس في
إن تقصير المدرسة في تطبيق خطتها التطويرية يشكل
هذه الحالة جزاءات إدارية تدريجية ،قد يتنج عنها إلغاء رخصة المدرسة (انظر السياسة .)78
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
•تشكيل لجنة تطوير المدرسة (انظر السياسة .)22
•اإلشراف على أعمال لجنة تطوير المدرسة للتأكد من وضعها إستراتيجية تطوير واضحة ،تأخذ
في االعتبار التوصيات الواردة في تقرير التقييم.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•رئاسة عمليات التخطيط لتطوير المدرسة ،لوضع الخطة التطويرية والتأكد من أنها تتضمن األحكام
الالزمة لمعالجة التوصيات التي وردت في تقرير التقييم.
•إرسال خطة تطوير المدرسة للمجلس في الوقت المناسب ،والقيام بأي تعديالت مطلوبة على
الخطة على النحو الذي يحدده المجلس.
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السياسة  :61األوامر واإلنذارات الصادرة في شأن تطوير المدارس
تتعلق بالمادة ( )66من الالئحة التنظيمية
التعريف:
أمر التطوير :هو أمر يصدره المجلس عقب التقييم (التفتيش) إلى المدارس التي أخفقت في
تحقيق مستوى مرضٍ في أدائها ،أو لم تلبِّ متطلبات المجلس .ويحدد في أمر التطوير هذا الجوانب
التعليمية التي يجب على المدرسة تحسينها أو االلتزام بها من خالل اتخاذها اإلجراءات التصحيحية
ضمن الجداول الزمنية المحددة.
الهدف:
•ضمان التزام المدارس بالمعايير العالية التي يتوقعها المجلس بشأن التطوير وااللتزام.
السياسة:
أوامر التطوير
إذا تبين للمجلس  -عقب التقييم (التفتيش)  -إخفاق المدرسة في تحقيق مستوى أداء مرضٍ،
أو في االلتزام بواحدة أو أكثر من لوائحه وسياساته ومتطلباته ،فله أن يصدر أمر تطوير للمدرسة
يحدد فيه الجوانب التعليمية محل اإلخفاق ،التي يجب العمل على تطويرها ضمن الجداول الزمنية
المحددة .وتوضع المدرسة في هذه الحالة ضمن قائمة المدارس غير المستوفية شروط المجلس
ومعاييره.
ويجب على المدرسة أن تسارع بإعداد خطط التطوير المطلوبة ضمن الجدول الزمني المنصوص
عليه في أمر التطوير ،وسوف ينفذ المقيّمون زيارات رقابية مفاجئة لقياس التقدم الذي أحرزته
المدرسة في االستجابة إلى المسائل الواردة في أمر التطوير ومدى التزامها بمعالجتها ضمن المدة
الزمنية المحددة .وفي نهاية المدة الزمنية المحددة ضمن أمر التطوير سيجري المقيمون تفتيشًا
دور ًيّا للمدرسة للتحقق من تحسن الوضع فيها ،فإذا كانت نتيجة تقييم المدرسة إيجابية يصار إلى
شطبها من فئة المدارس غير المستوفية الشروط والمعايير.
وفي حال حصول المدرسة على تقدير غير مرضٍ من خالل التقييم ،للمجلس النظر في األسس
التي يمكن بمقتضاها أن يصدر مجلس األمناء قرارًا بإعفاء مدير المدرسة من منصبه لعدم قدرته
على توفير مستوى (مرضٍ) في قيادة المدرسة .وفي هذه الحالة للمجلس إصدار األمر إلى
المدرسة بالشروع في اتخاذ إجراءات إعفاء مديرها من منصبه مع مراعاة اللوائح واإلجراءات الواردة
في قانون العمل في هذا الشأن.
أوامر االلتزام
يرسل المجلس أمر االلتزام إلى المدرسة التي يرى أنها أخفقت في االلتزام بواحدة أو أكثر من
لوائحه وسياساته .ويحدد أمر االلتزام اإلجراءات التصحيحية التي يطلب المجلس من المدرسة
اتخاذها ،واإلطار الزمني المطلوب الستكمالها .وسوف ينفذ المجلس – بعدها  -زيارات رقابية
مفاجئة لقياس التقدم الذي أحرزته المدرسة في االستجابة إلى التوصيات الواردة في أمر االلتزام.
ولغايات السياسة  78من هذا الدليل يعتبر أمر التطوير أو أمر االلتزام إنذارًا اً
أول.
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مخالفة هذه السياسة:
يجب على المدارس  -حال تسلم هذه األوامر -اتخاذ اإلجراءات الالزمة على النحو المبين فيها،
وفي حال أخفقت في ذلك تعرض نفسها للجزاءات التصاعدية وفقًا للسياسة (.)78
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء بما يأتي:
اً
امتثال ألمر التطوير أو أمر االلتزام.
•التأكد من أن المدرسة تتخذ إجراءات تصحيحية عاجلة
•الشروع في اتخاذ إجراءات إعفاء مدير المدرسة من منصبه في حال صدور أمر بذلك من
المجلس ،أو في حال رأى مجلس أمناء المدرسة أن مثل هذا اإلجراء يصب في مصلحة
المدرسة والطلبة ووافق المجلس على ذلك ،مع تحمل المدرسة التبعات الناجمة عن ذلك
كافة وفقًا لقانون العمل.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•الحفاظ على مستوى أداء المدرسة والعمل على تطويره بصورة تلبي تطلعات المجلس ،وبما
ينسجم مع لوائحه وسياساته ومتطلباته.
•تنفيذ جميع التحسينات أو االلتزامات المطلوبة على النحو المحدد في اإلنذار المتضمن ألمر
التطوير أو االلتزام أو غيره الموجه للمدرسة.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

السياسة  :62الخدمات المدرسية والخدمات المساندة
تتعلق بالمادة ( )67من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•ضمان التزام المدارس في اإلمارة بالمتطلبات المنصوص عليها من الجهات الحكومية ذات الصلة.
السياسة:
يجب على المدارس الخاصة أن تلتزم التزامًا تا ًمّا بمتطلبات الهيئات الحكومية ذات الصلة ،بما فيها
وزارة العمل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ،ودائرة التنمية االقتصادية ،ودائرة الشؤون البلدية،
وإدارة الدفاع المدني ،وهيئة الصحة– أبوظبي ،ودائرة النقل ،وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،واإلدارة
العامة لإلقامة وشؤون األجانب والهيئات الحكومية األخرى.
للحصول على المزيد من المعلومات عن هذه الجهات واإلدارات الحكومية ،يمكن للمدارس الرجوع
إلى موقع حكومة أبوظبي ) (HTTPS: // WWW.ABUDHABI.AEانظر أيضًا السياسة (.)70
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم كل من مالك المدرسة ومجلس األمناء ومدير المدرسة بما يأتي:
•ضمان التزام المدرسة بمتطلبات المجلس والجهات الحكومية ذات الصلة.
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السياسة  :63خدمات الطعام
تتعلق بالمادة ( )68من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،خدمات الطعام :الترتيبات التي تتخذها المدارس من أجل توفير الخيارات
الغذائية الصحية للطلبة والموظفين من خالل مقصف المدرسة خالل اليوم الدراسي واألنشطة
الالمنهجية.
مقصف المدرسة :المكان المجهز إلعداد الغذاء الصحي المسموح به للطلبة والموظفين وتوزيعه
وبيعه داخل المدرسة.
الهدف:
•ضمان التزام المقاصف المدرسية في المدارس الخاصة بالمعايير الحالية والتي يقرها جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية ومجلس أبوظبي للتعليم.
•ضمان أن تمارس جميع المدارس الخاصة دورها في تعزيز الممارسات الغذائية الصحية في
مجتمعاتها المدرسية.
السياسة:
للمدرسة وضع برنامج لتقديم خدمات الطعام الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية كافة للطلبة
والموظفين ،مع تجنب االستهالك المفرط لألطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة .وعليها االلتزام
التام بالقواعد واالشتراطات التي يحددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في هذا الشأن ،والحصول
على الرخص الالزمة والسارية واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بعمليات التفتيش واإلخطارات.
تتبع هذه السياسة معايير المقاصف المدرسية التي اعتمدها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بخصوص
المتطلبات اإللزامية إلدارة مرافق المقاصف المدرسية بالشكل المناسب ،ونظافة الغذاء وسالمته،
ومن قبل هيئة الصحة – أبوظبي بخصوص المكونات الغذائية والغذاء الصحي في المدارس ،والخيارات
الغذائية الصحية والحساسية من الغذاء.
يجب على المدرسة الراغبة في تقديم خدمات الطعام ،تقديمها من خالل المقصف المدرسي
للطلبة والموظفين في أثناء اليوم الدراسي .ويجب على هذه المدارس الحصول على الرخص
الالزمة والسارية واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بعمليات التفتيش واإلخطارات.
ويجب أن تتوافق عملية توفير الغذاء دائمًا مع متطلبات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،والمجلس،
وهيئة الصحة  -أبوظبي والمتطلبات الواردة في (معايير المقاصف المدرسية في إمارة أبوظبي).
وترتبط هذه المتطلبات بإدارة مرافق المقصف المدرسي ،واالشتراطات الصحية بالمقصف المدرسي،
ومعايير التغذية والغذاء الصحي ،وموردي الغذاء ،واإلبالغ عن الشكاوى المتعلقة بالغذاء بما في ذلك
حاالت التسمم الغذائي.
يجب على المدارس التي تقدم خدمات الطعام من خالل المقاصف المدرسية إعداد سياسة
التغذية والغذاء الصحي ونشرها لتصل إلى موظفي المدرسة والطلبة وأولياء األمور .ويجب أن تضمن

178

هذه السياسة االلتزام بتشجيع الطلبة على اكتساب العادات السليمة للغذاء الصحي من خالل
دعم الممارسات الغذائية الصحية لدى أفراد المجتمع المدرسي.
ويتوقع من المدارس الحفاظ على بيئة صحية ،وتشجيع نمط الحياة الصحي من خالل التثقيف في
المناهج الدراسية واألنشطة الالصفية.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•اإلشراف على خدمات الطعام التي تقدم في المدرسة لضمان التزام الخدمات المقدمة –
كاملة  -بالمعايير المطلوبة من المجلس وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الصحة – أبوظبي
وأية جهات رسمية أخرى مختصة في هذا الشأن.
•االحتفاظ بسجل الشكاوى المتعلقة بالغذاء ،وبيان ما تم بشأنها من إجراءات حسب األصول.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•ضمان تلبية خدمات الطعام التي تقدمها المدرسة  -كاملة  -المعايير المطلوبة من المجلس
وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الصحة – أبوظبي.
•ضمان أن المتطلبات والمواصفات واإلجراءات المتعلقة بإدارة مرافق المقصف المدرسي،
واالشتراطات الصحية بالمقصف المدرسي ،ومعايير التغذية والغذاء الصحي ،وموردي الغذاء،
تتبعها المدرسة كما هو محدد في (معايير المقاصف المدرسية في إمارة أبوظبي).
•ضمان أن المقصف المدرسي متوافق مع القواعد واالشتراطات الحالية من جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية في األوقات كلها ،وتسهيل أي عمليات تفتيش مطلوبة من جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية أو المجلس في أي وقت.
•ضمان االلتزام التام بإجراءات اإلبالغ عن الشكاوى المتعلقة بالغذاء ،وعلى وجه الخصوص
فيما يتعلق بحاالت التسمم الغذائي أو حاالت االشتباه بالتسمم الغذائي (معايير المقاصف
المدرسية في إمارة أبوظبي).
•إعداد سياسة خاصة بالمدرسة عن التغذية والغذاء الصحي ونشرها.
•ضمان الفهم الكامل للمسؤوليات واألدوار فيما يتعلق بهذه السياسة ،وأي مسؤوليات إضافية
حُددت في (معايير المقاصف المدرسية في إمارة أبوظبي).
•تقديم ما يثبت تلبية هذه االلتزامات للمجلس عند الطلب أو عند تجديد الرخصة.
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والسالمة والبيئة
السياسة  :64الصحة
ّ
تتعلق بالمادة ( )69من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير مصطلح الصحة والسالمة والبيئة إلى :مسؤولية المدارس عن
توفير متطلبات األمن والصحة الجيدة للطلبة والموظفين داخل المدرسة وخارجها في األماكن التي
تقع ضمن مسؤولية المدرسة.
الهدف:
•حماية الطلبة والموظفين من خالل سياسات واضحة ومعايير عالية للصحة والسالمة والبيئة،
تستند إلى الممارسات الجيدة والحديثة؛ لضمان وقاية الطلبة والموظفين من أي خطر أو مرض.
•توضيح شروط المجلس المحددة والواضحة بأن تلبي المدارس متطلبات الصحة والسالمة والبيئة
الصادرة عنه وعن الجهات الحكومية ذات الصلة.
•بناء ثقافة يقبل فيها الجميع المسؤولية تجاه حماية البيئة ،وتوفير الصحة والسالمة لألفراد
والمجتمع في العمليات واألنشطة المدرسية.
•ضمان أن تقدم المدارس خدمات صحة مدرسية عالية الجودة للطلبة جميعهم من خالل العيادات
المدرسية دون أي تكلفة إضافية على الطلبة ،مع االلتزام باللوائح والمتطلبات اإللزامية المنصوص
عليها من المجلس وهيئة الصحة – أبوظبي.
السياسة:
يجب على المدرسة إعداد نظام خاص بها إلدارة البيئة والصحة والسالمة وتطبيق هذا النظام في
عملياتها ،وأن يمتثل لإلطار التنظيمي (لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبي  -اإلطار
التنظيمي) ولمتطلبات هذا النظام في قطاع التعليم والسياسات ذات الصلة الصادرة عن المجلس
(متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة في القطاع التعليمي) والجهات الحكومية األخرى
في هذا الشأن.
يتحمل مدير المدرسة ومجلس األمناء والمالك المسؤولية المشتركة عن توفير بيئة آمنة وصحية.
ويجب على مدير المدرسة  -بالتشاور مع مجلس األمناء ومالك المدرسة  -إعداد سياسة الصحة
والسالمة والبيئة بحيث تتماشى مع لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته المتعلقة بالصحة
والسالمة والبيئة ،وتطبيقها ومراجعتها بانتظام .كما يجب أن تحدد سياسة المدرسة في هذا
الخصوص التزامات المدرسة ومسؤولياتها والموظفين المختصين في مجال الصحة والسالمة والبيئة،
وكذلك اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضمن:
•المحافظة على بيئة صحية وآمنة وخالية من المخاطر في أنحاء المدرسة كافة ،وفي المرافق
الخارجية التابعة لها ،مع مراعاة جوانب الصحة العامة ،بما في ذلك المناطق المستخدمة في
استقبال الطلبة والموظفين والزائرين وانصرافهم في األوقات كلها.
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•توفير بيئة خالية من المخاطر وآمنة وصحية للطلبة والموظفين في أثناء األنشطة الالصفية
(الرحالت والزيارات الميدانية).
•االلتزام بالسياسات واإلجراءات والبرامج والتعليمات الخاصة الصادرة عن المجلس أو أية جهة
حكومية أو تنظيمية أخرى فيما يتعلق بالمباني المدرسية والمرافق التابعة لها والمعدات
المستخدمة ومطابقتها لمواصفات البيئة والصحة والسالمة الواردة فيها.
•الحصول على الرخص والتصاريح الالزمة والسارية من المجلس ،ودائرة الشؤون البلدية ،وإدارة
الدفاع المدني ،وهيئة الصحة– أبوظبي ،وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ،وأية جهة حكومية
أخرى ذات صلة .واالحتفاظ بسجالت عمليات التفتيش ذات الصلة التي قامت بها هذه الجهات،
والمالحظات التي أبدتها في شأنها.
•تجهيز المدرسة بأنظمة الحماية المتكاملة والفعالة ،الثابتة منها والمحمولة ،للوقاية من الحريق
والكشف عنه ،وتشمل أجهزة استشعار الحريق واكتشافه ،وطفايات الحريق وشبكات المياه
والمضخات والصنابير والخراطيم والفوهات والرشاشات الخاصة بإطفاء الحريق ،على أن تكون
متطابقة بشكل كامل مع المواصفات التي تضعها إدارة الدفاع المدني .وعلى المدرسة الحصول
على الرخص الالزمة والسارية واالحتفاظ بسجالت وإخطارات عمليات التفتيش على هذه النظم.
•تجهيز المدرسة بأنظمة األمن والدخول المتكاملة والفعالة ،بما في ذلك إجراءات دخول المبنى
المدرسي وسجالت الدخول ،وكاميرات المراقبة وغيرها عند الحاجة ،وتثبيتها لتغطي مباني
المدرسة ومرافقها ،وتصنيفها على أنها مواقع حساسة ،وذلك لضمان سالمة الطلبة والموظفين
والزائرين والمتعهدين.
•توفير عيادة مخصصة للخدمات الطبية العادية والطارئة داخل مباني المدرسة ،مجهزة بالموظفين
المؤهلين والمرخصين كممرضة المدرسة والموارد والمعدات الالزمة لتعمل بدوام كامل خالل
ساعات عمل المدرسة ،مع االلتزام التام بمتطلبات هيئة الصحة– أبوظبي ومعاييرها .وعلى
المدرسة الحصول على الرخص الالزمة والسارية واالحتفاظ بسجالت عمليات التفتيش على
النحو المطلوب.
•نشر ثقافة الصحة والسالمة والبيئة ،وتشجيعها ضمن األنشطة الالصفية والمناهج المدرسية.
يجب على المدرسة اعتبار نشر سياسة الصحة والسالمة أمرًا أساس ًيّا في األوقات كلها .ويكون
الموظفون في المدرسة مسؤولين عن اتباع إجراءات الصحة والسالمة الصحيحة ،وأنها تمتثل
لمتطلبات سياسة الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالمدرسة واللوائح والسياسات األخرى المعمول
بها في اإلمارة .وهم أيضًا مسؤولون عن إبالغ مدير المدرسة أو من ينوب عنه بالمخالفات المتعلقة
بالصحة والسالمة في المدرسة ،وعن إبالغ المجلس والسلطات ذات الصلة بأمر هذه المخالفات
في اإلطار الزمني المحدد.
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كاميرات المراقبة األمنية
يجب تجهيز المدارس بأنظمة األمن والدخول المتكاملة والفعالة ،بما في ذلك إجراءات دخول المبنى
المدرسي وسجالت الدخول وكاميرات المراقبة األمنية وغيرها من األجهزة أو اإلجراءات األخرى،
وتثبيتها لتغطي مباني المدرسة ومرافقها ،وتصنيفها على أنها مواقع حساسة  ،وذلك لضمان:
•تعزيز بيئة تعليمية آمنة.
•سالمة الطلبة والموظفين والزوار والمتعهدين ،وفي الوقت نفسه حماية خصوصيتهم الفردية.
•رصد الجرائم وأعمال التخريب واألفعال المخالفة للقانون والسلوكيات السيئة وردعها.
•حماية مباني المدرسة وممتلكاتها.
يتألف نظام كاميرات المراقبة األمنية من عدد من الكاميرات الثابتة التي تُركب داخل المباني
المدرسية وحولها ،بحيث تؤمن تغطية للمناطق اآلتية:
•مداخل المباني والمالعب المدرسية ومخارجها.
•الممرات واألماكن العامة (الدهاليز والدرج والفناء والقاعات الرياضية والمالعب والمقاصف).
•أماكن نزول الطلبة من المركبات والصعود إليها (سواء المركبات الخاصة أو الحافالت المدرسية).
•األماكن األمنية والخطرة (غرفة التحكم).
•المناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة.
ويحظر تركيب كاميرات المراقبة األمنية داخل الصفوف الدراسية أو المراحيض العامة أو غرف تغيير
المالبس أو أي منطقة أخرى من المناطق التي تتطلب قدرًا من الخصوصية.
تركب شاشات لعرض ما تصوره الكاميرات المثبتة بالمدرسة في مكتب مدير المدرسة أو مساعده،
أما باقي الشاشات فيمكن تركيبها حسب الحاجة ألغراض تمكين أفراد األمن من مراقبة المباني
المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي وفي الليل ،علمًا بأنه يحظر على أفراد األمن الذكور االطالع
على تسجيالت الكاميرات المتعلقة بالطالبات خالل ساعات اليوم الدراسي.
يجب على المدرسة إبالغ أولياء األمور والموظفين والزوار بوجود كاميرات المراقبة األمنية ،ووضع
عالمات في المدرسة تعلمهم بأن المدرسة مراقبة عن طريق الكاميرات األمنية.
ويجب على المدرسة تثبيت كاميرات المراقبة وفقًا للمواصفات المحددة في (دليل كاميرات المراقبة
في المدارس الخاصة).
االطالع على التسجيالت
تعتبر تسجيالت كاميرات المراقبة األمنية سرية ،وال يحق ألي من الموظفين بالمدرسة بخالف مدير
المدرسة ومساعده االطالع على تلك التسجيالت أو استعادتها .أما التسجيالت المتعلقة بطالبات
المدرسة أو الموظفات العامالت بها فال يحق سوى لمديرات المدارس ومساعداتهن االطالع عليها.
ويحظر حظرًا با ًتّا على موظفي المدرسة اآلخرين االطالع على أي من تلك التسجيالت.
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تحفظ التسجيالت لمدة  180يومًا ،وفي حال تسجيل الكاميرات لحدث يتطلب استيضاحات تتجاوز
مستوى المدرسة ،يجب على مدير المدرسة أو مساعده المبادرة على الفور بإبالغ قطاع المدارس
الخاصة وضمان الجودة  /إدارة التراخيص واالعتماد من أجل التعامل مع ذلك الحدث.
يحظر إطالع أي شخص أو جهة على أي نسخة من التسجيالت إال بموجب أمر قضائي أو موافقة
خطية من المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة .كما يحظر حظرًا با ًتّا نسخ
التسجيالت أو توزيعها ،استنادًا إلى أحكام القانون االتحادي رقم ( )2لعام  2006بشأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات.
العيادات المدرسية
يجب على المدارس إنشاء عيادات مدرسية في مباني المدرسة ،وااللتزام بالمتطلبات اإللزامية
المنصوص عليها من المجلس وهيئة الصحة – أبوظبي إلنشاء العيادات المدرسية وإدارتها وتقديم
خدمات الصحة المدرسية.
يتحمل مالك المدرسة ومديرها وممرضها مسؤولية الفهم التام والتقيد باألنظمة والسياسات
والمعايير التي وضعها المجلس وهيئة الصحة – أبوظبي ،التي ترتبط  -بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة  -بإنشاء العيادات المدرسية وإدارتها ،وإلزامية توفير خدمات الصحة المدرسية للطلبة في
مدارسهم.
يجب على المدارس الحصول على رخصة المنشأة الصحية للعيادات المدرسية .ويجب وضع نسخة
سارية المفعول عن رخصة المنشأة الصحية للعيادات المدرسية صادرة من هيئة الصحة – أبوظبي،
ونسخة سارية المفعول عن رخصة ممرض المدرسة المهنية لفئة ممرض مدرسي قانوني الصادرة
من هيئة الصحة – أبوظبي في عيادة المدرسة ،ويجب أال تزال هذه الرخص وأال يتالعب بها مطلقًا.
يجب على المدارس تعيين ممرض مدرسة مرخص مهن ًيّا من هيئة الصحة – أبوظبي لفئة ممرض
مدرسي قانوني .ويجب أن يوجد ممرض المدرسة في المبنى المدرسي بدوام كامل في كل يوم
دراسي وأيام االختبارات وفق التقويم المدرسي للمدرسة الموافق عليه من المجلس .ويجب على
ممرض المدرسة االلتزام بمتطلبات الكفاءة المهنية لممرضي المدارس الصادرة عن هيئة الصحة -
أبوظبي ،وتحقيق التوقعات بشأن معايير أدائه.
يجب على مديري المدارس ضمان عدم استخدام العيادات المدرسية في أية أغراض أخرى غير
توفير خدمات الصحة المدرسية .باإلضافة إلى ذلك فإنه يمنع نقل أثاث العيادة المدرسية ومعداتها
من مدرسة إلى أخرى ،وفق متطلبات العيادات وشروطها التي حددتها هيئة الصحة – أبوظبي.
يجب أن تُصمم العيادات المدرسية للحفاظ على الفصل بين الطالب والطالبات في جميع األوقات،
ويجب على المدارس تعيين ممرضة مدرسية مرخصة في مدارس الطالبات ،وممرض مدرسي
مرخص في مدارس الطالب وفي المدارس المختلطة:
•يجب تعيين ممرضة لرعاية الطالب والطالبات في مرحلة رياض األطفال (روضة أولى وروضة
ثانية) ،أو في الحلقة األولى من الصف األول إلى الصف الخامس (السنة السادسة).
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•يجب تعيين ممرضة لرعاية الطالبات من الصف السادس (السنة السابعة) إلى الصف الثاني
عشر(السنة الثالثة عشرة).
•يمكن تعيين ممرضة أو ممرض لرعاية الطالب من الصف السادس (السنة السابعة) إلى الصف
الثاني عشر(السنة الثالثة عشرة).
إعطاء الدواء
يجب على ممرضي المدارس ضمان الفهم الكامل وااللتزام التام بمعايير هيئة الصحة – أبوظبي
التي تنظم إعطاء الدواء في المدارس .ويجب إعطاء الدواء فقط من ممرض المدرسة ،ومن طبيب
مرخص من هيئة الصحة – أبوظبي لحالة حادة أو مزمنة ،أو كما هو مطلوب في حاالت الطوارئ.
ويجب على ممرض المدرسة الحصول على موافقة أولياء األمور إلعطاء الدواء  -سواء بوصفة طبية
أو في حاالت الطوارئ  .-ويجب أن تجدد هذه الموافقة سنويًا أو عند كل تغيير في متطلبات إعطاء
الدواء.
ووفقًا لمعايير هيئة الصحة – أبوظبي ،فإن الدواء الذي يمكن إعطاؤه من ممرض المدرسة في حاالت
الطوارئ يقتصر على ما يأتي:
•ابينفرين لحاالت فعل تحسسية حادة.
•أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة.
•الباراسيتامول.
•كريم مضاد للهستامين.
ويجب أن تسجل جميع المعلومات واألنشطة ذات الصلة وردود الفعل حول إعطاء الدواء في السجل
الطبي للطالب .يبلغ ممرض المدرسة هيئة الصحة – أبوظبي بحاالت االشتباه بحدوث ردود الفعل
السلبية على المنتجات الطبية واألخطاء الطبية ،كما هو مطلوب ووارد في السياسات ذات الصلة
الصادرة عن هيئة الصحة – أبوظبي .ولمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى معايير هيئة الصحة
– أبوظبي إلعطاء الدواء في المدارس.
الفحص الصحي
تتطلب هيئة الصحة – أبوظبي بأن يطبق برنامج (الفحص الصحي األساسي) في كل سنة دراسية
على الطلبة جميعهم في المراحل الدراسية (من الصف األول إلى الصف الثاني عشر) .وتوصي
هيئة الصحة – أبوظبي بتوفير برنامج (الفحص الطبي الشامل) لطلبة الصفوف الدراسية األول
والخامس والتاسع.
إن من مسؤولية ممرض المدرسة إجراء الفحص الصحي اإللزامي للطلبة وفقًا لمعايير هيئة الصحة
– أبوظبي بشأن الفحص الصحي المدرسي .يجب أن تبقى نتائج الفحوص في السجالت الطبية
للطلبة.
في حال وجود حالة إصابة بقمل الرأس بين الطلبة في المدرسة وفي حاالت تفشي قمل الرأس،
فيجب على مديري المدارس وممرضيها اتباع اإلجراءات الخاصة بتقصي حاالت اإلصابة بقمل الرأس
الصادر عن المجلس.
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برامج التحصين المدرسية
لقد اعتمدت وزارة الصحة في الدولة برنامج التحصين على المستوى الوطني ،وتدير هيئة الصحة
– أبوظبي هذا البرنامج وتنظمه في اإلمارة.
وتموّل هيئة الصحة – أبوظبي برامج التحصين في المدارس بالكامل ،وهي مجانية للطلبة المؤهلين،
بغض النظر عن جنسيتهم أو تغطية تأمينهم الصحي.
تعيّن هيئة الصحة – أبوظبي مقدمي الخدمات الصحية لتوفير اللقاحات للطلبة المؤهلين في
المدارس.
يجب على المدارس منح حق الوصول إلى مقدمي الخدمات الصحية من هيئة الصحة – أبوظبي
وتسهيل مهمتهم إلجراء برنامج التحصين المدرسي للطلبة وأولياء أمورهم.
يجب على المدارس أن توفر لمقدمي الخدمات الصحية المعينين من هيئة الصحة – أبوظبي
البيانات الكاملة والدقيقة عن الطلبة المؤهلين للتطعيم وفقًا لمعايير هيئة الصحة – أبوظبي ،وضمن
المهلة التي حددها مقدم الخدمة الصحية ،كما هو مطلوب .ويجب على المدارس ضمان االحتفاظ
بسجالت تطعيم كاملة للطلبة في عيادة المدرسة ،وتتاح لمقدمي الخدمات الصحية المعينين من
هيئة الصحة – أبوظبي ،كما هو مطلوب.
على جميع المدارس توزيع (نموذج الموافقة على التطعيمات المدرسية) و(قائمة المتطلبات قبل
التطعيم) التي قُدمت إلى المدرسة من مقدم الخدمة الصحية على الطلبة المؤهلين .ويجب على
المدارس التأكد من جمع النماذج الكاملة والموقعة من أولياء األمور ضمن المهلة التي يحددها مقدم
الخدمة الصحية ،كما هو مطلوب .وتقع مسؤولية جمع نماذج الموافقة ،أو عدم الموافقة ،كاملة
وموقعة من أولياء األمور على عاتق ممرض المدرسة .ويجب على المدارس المتابعة بانتظام ،نيابة
عن مقدمي الخدمات الصحية المعينين من هيئة الصحة – أبوظبي ،مع الطلبة وأولياء أمورهم بشأن
تقديم الوثائق المطلوبة ونماذج الموافقة الكاملة والموقعة.
يجب على مديري المدارس أو ممثليهم حضور ورش العمل اإللزامية عن (برنامج التحصين المدرسي)
التي تنفذها هيئة الصحة – أبوظبي أو المجلس أو مقدمي الخدمات الصحية المعينين من هيئة
الصحة – أبوظبي ،كما هو مطلوب.
لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى معيار هيئة الصحة  -أبوظبي حول التطعيم في مرحلة
الطفولة والشباب.
تدابير السالمة العامة
تلتزم المدارس بضمان ما يأتي:
•اتباع اإلجراءات المتعلقة بالتخزين اآلمن واالستخدام اآلمن للمواد والمعدات الخطرة (مثل المواد
والمعدات الكيميائية المخبرية ،والمواد البيولوجية ،ومواد التنظيف ،وأدوات الورش المدرسية،
ومعدات الصيانة).
•اختبار المعدات المستخدمة في المدرسة بانتظام ،والمحافظة عليها لتكون صالحة للعمل وآمنة.
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•تحمل الموظفين المعنيين مسؤولية الصحة والسالمة المتعلقة بالمرافق المدرسية ،والحصول
على الرخص والموافقات ذات الصلة من السلطات المختصة.
•تنفيذ المدرسة تقييمات السالمة المتبعة (مثل السالمة من الحريق) وفقًا لمتطلبات المجلس
ومتطلبات الجهات الحكومية األخرى المعمول بها ،بما في ذلك خطط اإلخالء في حاالت الطوارئ.
يشترك مدير المدرسة ومجلس األمناء والمالك في مسؤولية ضمان تجهيز المدرسة بأنظمة
الحماية المتكاملة والفعالة ،الثابتة منها والمحمولة ،للوقاية من الحريق والكشف عنه ،على أن
تلتزم المدرسة التزامًا كاملاً بسياسات اإلدارة العامة للدفاع المدني واللوائح والسياسات األخرى
المعمول بها في اإلمارة .ويجب على المدرسة الحصول على الرخص المناسبة السارية المفعول،
واالحتفاظ بسجالت خاصة بعمليات التفتيش.
عمال النظافة
يجب التأكد من أن عمال النظافة في المدرسة يعملون وفق الجدول الزمني اآلتي:

المرحلة
طلبة الروضة والحلقة األولى (ذكور/إناث)
طالب الحلقتين الثانية والثالثة
طالبات الحلقتين الثانية والثالثة

الجنس
عامالت تنظيف فقط خالل ساعات العمل
الرسمية
عمال تنظيف فقط خالل ساعات العمل
الرسمية
عامالت تنظيف فقط خالل ساعات العمل
الرسمية

حاالت الطوارئ
إن سالمة الطلبة هي األولوية القصوى في حاالت الطوارئ ،ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية
تحديد حاالت الطوارئ ،واإلجراءات التي يجب أن تتخذها المدرسة في هذه الحاالت ،وقد تشمل
بعض هذه اإلجراءات إلغاء اليوم الدراسي أو االنصراف المبكر وإخالء الطلبة والموظفين من المدرسة.
يجب على مدير المدرسة تنظيم تدريبات طوارئ فعالة مرة واحدة في السنة  -على األقل -؛ إذ
تساعد هذه التدريبات القيادة المدرسية على تقييم استعداد المدرسة ومعالجة نقاط الضعف أو
الثغرات المحتملة.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مجلس األمناء بما يأتي:
•الموافقة واإلشراف على تطبيق السياسة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة في المدرسة،
وضمان أن المدرسة تحقق اشتراطات البيئة والصحة والسالمة التي تتوافق بالكامل مع المعايير
المطلوبة من المجلس والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•إعداد سياسة تختص بالبيئة والصحة والسالمة وتطبيقها ،على أن تتوافق مع المعايير المطلوبة
من المجلس والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.
•الحصول على رخص (تصاريح) سارية المفعول ،واالحتفاظ بسجالت خاصة لكل عمليات التفتيش
الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
•توفير الخدمات الصحية للطلبة من خالل العيادة المدرسية وتوظيف ممرض مدرسي مرخص من
هيئة الصحة ،والتأكد من توافق العيادة المدرسية مع متطلبات هيئة الصحة  -أبوظبي.
•التأكد من أن جميع الموظفين بالمدرسة على علم بسياسات البيئة والصحة والسالمة في
المدرسة.
•تلبية المتطلبات األخرى المذكورة في هذه السياسة.
يلتزم موظفو المدرسة بما يأتي:
•ضمان اتباع اإلجراءات الصحيحة المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة في األوقات كلها ،وفقًا
لمتطلبات سياسات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالمدرسة ،واللوائح والسياسات األخرى
المعمول بها في اإلمارة.
يلتزم ممرض المدرسة بما يأتي:
•ضمان تغطية العمل بالعيادة المدرسية في أثناء ساعات العمل الرسمية بالمدرسة ،وتقديم
الخدمات الطبية للطلبة عند اللزوم.
•توفير التثقيف والتوعية الصحية للطلبة وموظفي المدرسة وأولياء األمور.
•تطبيق المتطلبات ذات الصلة في هذه السياسة والسياسات األخرى في هذا الدليل.
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السياسة  :65الحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات (اإلنترنت)
تتعلق بالمادة ( )70من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشمل الحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات التدابير
المتخذة من المدارس لـ:
•وقاية الطلبة من التعرض لمواد واتصاالت وسلوكيات ضارة على اإلنترنت ،من خالل وسائل تشمل
استخدام نظام موثوق به لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات ،وتنبيه مدير المدرسة
والمعلمين عند استخدام الطلبة المواد غير الالئقة على اإلنترنت ،ومنع الطلبة من الوصول إلى
المواقع المنافية لألخالق وغيرها من المواقع غير المناسبة.
•منع األشخاص غير المرخص لهم من الوصول إلى بيانات المدرسة.
يعرّف التنمر اإللكتروني بأنه :استخدام األجهزة اإللكترونية والمعلوماتية  -مثل البريد اإللكتروني
والرسائل الفورية والرسائل النصية والهواتف المحمولة ومواقع اإلنترنت  -إلرسال الرسائل أو نشر
الصور التي من شأنها أن تلحق ضررًا بشخص أو مجموعة ما.
الهدف:
•توضيح متطلبات المجلس بشأن حماية المدرسة الطلبة من المحتويات المنافية لألخالق ،وغير
الالئقة ،وغير المرغوب فيها على شبكة اإلنترنت ،ومنع الوصول إلى المواقع التي تحتوي على
مثل هذه المواد.
•تثقيف الطلبة حول االستخدام السليم لإلنترنت وتبادل المعلومات الشخصية.
•نشر الممارسات الجيدة في مجال االستخدام اآلمن ألنظمة اإلنترنت.
السياسة:
على المدرسة استخدام نظام لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات بهدف مراقبة استخدام
الطلبة لها لضمان حمايتهم من المواد غير الالئقة أخالق ًيّا واجتماع ًيّا .وفي هذا الصدد ،يجب على
مدير المدرسة إعداد سياسة للحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات ،وتطبيقها ،ومراجعتها
بانتظام ،ويجب أن تتضمن هذه السياسة -على سبيل المثال  -النقاط اآلتية:
•تثبيت نظام لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات ،وأنظمة أمنية لمراقبة استخدام الطلبة
لإلنترنت ،وضمان حمايتهم من المواد التي ال تتفق مع األخالق واآلداب والنظام العام.
•منع مشاهدة أي مواد غير الئقة أو تحميلها (الملحوظات أو التعليقات المنافية لألخالق ،والتهكم،
أو أي نوع من أنواع التعليقات األخرى التي يمكن أن تسيء لشخص ما على أساس اإلعاقة
الجسدية أو العقلية أو السن أو الدين أو الحالة االجتماعية أو االنتماءات السياسية أو العرق).
•مراقبة استخدام اإلنترنت من قسم تكنولوجيا المعلومات في المدرسة.
•قيام المعلمين وأمناء المكتبات بدور فعال في حماية الطلبة من مخاطر اإلنترنت ،ومراقبة المواقع
اإللكترونية التي يدخلها الطلبة ،ومراقبتهم في أثناء الرحالت المدرسية في حال استخدامهم
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أ ًيّا من األجهزة اإللكترونية المتصلة بشبكة اإلنترنت.
•توجيه الطلبة خالل النشاطات اإللكترونية التي من شأنها أن تدعم مخرجات التعلم المخطط لها
وفقا لسن الطالب ودرجة نضجه.
•يمنع استخدام اإلنترنت لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر األخرى والمعلومات
أو الخدمات المحظورة.
•عدم فتح البريد اإللكتروني أو المرفقات من مصادر غير معروفة.
•منع تحميل المواد محفوظة الحقوق أو نسخها ،بما في ذلك البرمجيات والكتب والمقاالت والصور
وما إلى ذلك إن لم تملك المدرسة رخصة الستخدامها.
•منع القيام بأي نشاط يمكن أن يتسبب في نقل فيروسات أو برامج ضارة أخرى إلى شبكة
المدرسة.
يجب على المدارس التأكد من أن المعلومات الشخصية المتاحة في المدرسة عن طريق اإلنترنت
واإلنترانت آمنة ،حتى فيما يتعلق بالمواقع اإللكترونية المحمية بكلمة مرور.
يجب على المدارس أن تسعى إلى التواصل مع المجلس باستخدام التقنيات المتاحة (مثل البريد
اإللكتروني ،الخ) ،مع ضمان أمن وسائل االتصاالت التي تستخدمها وسريتها.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•ضمان وجود نظام فعال وموثوق به لتنقية مواقع اإلنترنت.
•تطبيق سياسة الحماية من مخاطر اإلنترنت والتي تشمل -على سبيل المثال  -المتطلبات
المنصوص عليها في هذه السياسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•وضع جدول زمني للتطوير المهني المستمر؛ إلبقاء المعلمين على بينة من أحدث تطورات
السالمة على اإلنترنت.
•مراجعة البنية التحتية لتكنولوجيا المدرسة بشكل دوري مع الموظفين المختصين في التكنولوجيا
وإجراء التحسينات الالزمة عليها.
يلتزم المعلمون وأمناء المكتبات وغيرهم من الموظفين بالقيام بما يأتي  -كحد أدنى :-
•توعية الطلبة بعدم فتح البريد اإللكتروني أو المرفقات من مصادر غير معروفة.
•التحقق من الهدف األكاديمي للطلبة قبل السماح لهم باستخدام اإلنترنت (ال ينبغي أن يسمح
للطلبة باإلبحار عبثًا دون هدف معين على شبكة اإلنترنت).
•تثقيف الطلبة بأنواع المعلومات اآلمنة التي يمكن مشاركتها مع اآلخرين عن طريق اإلنترنت،
وتلك التي ال ينبغي مشاركتها؛ ألنها تعرضهم للخطر.
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•توعية الطالب ليكون قادرًا على معرفة أشكال مختلفة من التنمر اإللكتروني ،ومعرفة الخطوات
التي يجب اتخاذها في حال واجه مثل هذا السلوك.
•تعريف الطلبة بسياسات اإلنترنت الخاصة بالمدرسة.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

السياسة  :66معايير البناء
تتعلق بالمادة ( )71من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير معايير البناء إلى :الحد األدنى من متطلبات المجلس والجهات
الحكومية األخرى المتعلقة بمواصفات التصميم والبناء ومتطلباته ،والتي يجب على كل من مالك
المدرسة والمشغّل تلبيتها من أجل توفير تعليم نوعي من حيث المخرجات التعليمية والمناهج
الدراسية والصحة والسالمة ومعايير التصميم والبناء.
الهدف:
•التأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بمواصفات التصميم والبناء ومتطلباته على النحو
الذي يحدده المجلس والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.
•ضمان أن توفر المدارس ما يلزم لتعليم الطلبة ،من حيث المباني والمرافق والخدمات والمالعب
التي تستخدمها ،وأن معايير المرافق  -مثل المختبرات المتخصصة ومصادر تعلم االحتياجات
الخاصة وما إلى ذلك  -قادرة على تلبية متطلبات التعليم العالي الجودة وتقديم المنهاج الدراسي
المقرر.
السياسة:
يجب أن تكون المباني والمرافق التعليمية للمدارس على النحو اآلتي:
•مناسبة من الناحية التعليمية .توفر بيئات التعليم والتعلم المناسبة لتلبية الحاجات الحالية
والمستقبلية للمنهج الدراسي الذي اختارته المدرسة.
•صحية ومحفزة .تمكن الطلبة والمعلمين من تحقيق إمكاناتهم القصوى من خالل توفير بيئة
صحية وآمنة ومريحة.
•اقتصادية .تصميم مباني ومرافق سهلة البناء والتشغيل والصيانة.
•مستدامة وصديقة للبيئة .تقلل من اآلثار البيئية السلبية وتستخدم الموارد المتجددة غير
الملوثة.
يجب على المدرسة توفير مرافق تعليمية مالئمة وكافية للمنهج الدراسي المقرر والمواد الدراسية
المطلوبة ،ومناسبة لعدد الطلبة في كل فصل .ويجب أن يلبي مبنى المدرسة معايير التصميم
التي وضعها المجلس وتحقق اشتراطات الجهات الحكومية األخرى ومتطلباتها المتعلقة بالمباني
المدرسية ،وأن تخضع المباني والمرافق للصيانة الدورية الالزمة .ويجب تجهيز مبنى المدرسة
بأنظمة لإلنذار واألمن والوقاية والحماية من الحرائق ،بما في ذلك كاميرات المراقبة (انظر السياسة
 .)64على أن تلبي هذه األنظمة المعايير التي وضعها المجلس والجهات الحكومية األخرى ذات
الصلة ،ووفقًا للمعايير المعمول بها في اإلمارة.
يجب على المدارس االلتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في النسخة المعتمدة من (شروط
ومعايير تصميم المدارس الخاصة) ومنها:
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•تحديد الكثافة الطالبية في كل مرحلة دراسية ،بحيث ال يزيد عدد الطلبة في فصول رياض
األطفال ومن في عمرهم عن  25طالبًا ،وال يزيد عدد الطلبة في فصول الحلقات األولى والثانية
والثالثة ومن في عمرهم (الصف  1إلى  )12عن  30طالبًا ،ما لم ينص برنامج تعليمي ما على
أعداد مختلفة للطلبة في كل مرحلة دراسية شريطة موافقة المجلس على ذلك.
•تكون مساحة فصول رياض األطفال ومن في عمرهم  54م 2كحد أدنى لعدد ال يتجاوز  25طالبًا،
أو مساحة  2.16م 2لكل طالب .وتكون هذه الفصول في الطابق األرضي ،أما مدارس الحلقات
األولى والثانية والثالثة فيكون الحد األدنى  50م 2لـ  30طالبًا أو مساحة  1.67م 2لكل طالب.
•تحسب متطلبات األدوات الصحية من دورات المياه والمغاسل وصنابير مياه الشرب وفقًا لمدونة
البناء الدولية ،الطبعة األخيرة ،أو المتطلبات المحلية ،أيهما أكثر صرامة.
•يتوفر في فصول رياض األطفال والصف األول ومن في عمرهم مغسلة ضمن الفصل ،مع تأمين
دورة مياه ومغسلة يوصل إليها من داخل الفصل الدراسي ،مع مراعاة أن تكون األدوات الصحية
مالئمة لألطفال من حيث األبعاد والمقاييس.
•توفير موارد التربية الخاصة واألقسام المناسبة الستيعاب الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة،
ويكون المبنى مالئمًا لهم عبر تأمين الوصول إلى جميع أقسام المدرسة وتأمين دورات المياه.
•يجب تحديد الحاجة لفصول دراسية خاصة مثل :الفنون والموسيقى والمختبرات وما إلى ذلك،
وفقًا لمتطلبات المنهاج المقرر تدريسه مع حساب عدد ساعات تدريس مادة معينة في األسبوع
في مساحة معينة والمساحة التي سوف تكون متاحة (قدرة االستيعاب).
•يجب أن يكون الحد األدنى لمساحة المختبرات  69م 2لـ  30طالبًا ،أو  2.3م 2للطالب الواحد.
•يجب أن تكون المختبرات التي تعالج فيها مواد كيميائية مجهزة للطوارئ ،وتضم مخزنًا منفصلاً
يمكن قفله لتخزين المواد الكيميائية وغرفة إلعدادها.
•يجب أن تكون المختبرات وغرف إعداد المواد الكيميائية مجهزة بنظام تهوية ،ونظام تحكم إلغالقها
في حاالت الطوارئ.
•توفير غرف صالة لكل من الطالب والطالبات مزودة بمتوضأ مناسب.
•توفير الخصوصية في تصميم دورات المياه.
•يجب على المدارس توفير غرف تبديل مالبس منفصلة للذكور وأخرى لإلناث لجميع المراحل
الصفية لتبديل المالبس في حصص التربية الرياضية أو في أوقات األنشطة الالصفية ،ويجب أن
تكون غرف تبديل المالبس متاحة للطلبة في األوقات التي تكون فيها المدرسة مفتوحة.
•يجب أن تكون مواقف السيارات ومدخل المبنى المدرسي على النحو المفصل في لوائح دائرة
النقل و(شروط ومعايير تصميم المدارس الخاصة) الصادر عن المجلس كما سيأتي توضيحه في
(معايير أبنية المدارس).
•يجب أن يكون صعود طلبة رياض األطفال ونزولهم من الحافالت من الجهة اليمنى وبمحاذاة
المبنى قريبًا من المدخل ،كما يمنع تصميم مواقف الحافالت التي تسمح لها بالرجوع إلى
الخلف.
استخدام غاز البترول المسال
يحظر على المدارس استخدام غاز البترول المسال (الغاز) إال لألغراض التعليمية مع وجوب اتباع
ما يأتي:
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•أن يكون المزود الرئيس للغاز خارج المبنى المدرسي وآمنًا وبعيدًا عن متناول الطلبة أو أي
شخص غير مرخص له التعامل معه .ويجب أن يكون نظام الغاز المستخدم متوافقًا مع متطلبات
إدارة الدفاع المدني.
•أن يكون توزيع الغاز من خالل نظام متكامل يتضمن أجهزة استشعار لقطع إمدادات الغاز الرئيسية
في حال حدوث تسريب .كما يجب أن يكون النظام مرتبطًا مع نظام الحريق في المدرسة
ومتوافقًا مع متطلبات إدارة الدفاع المدني.
يجب على المدارس اتخاذ الترتيبات الالزمة لتأمين المباني والمنشآت بشكل كافٍ لدى شركات
تأمين مرخصة في اإلمارة ،باإلضافة إلى تعيين شركات متخصصة لصيانة نظام إنذار الحريق ومكافحته
معتمدة من إدارة الدفاع المدني ،كما يجب تأمين موظفيها والطلبة ضد أية مسؤوليات قانونية
تتحملها المدرسة أو موظفوها أو أعضاء مجلس األمناء بموجب قوانين إمارة أبوظبي وقوانين الدولة.
معايير أبنية المدارس
لقد وُضّحت معايير المجلس الخاصة بتصميم المباني المدرسية ومواصفاتها في (شروط ومعايير
تصميم المدارس الخاصة) ويجب على المدارس الخاصة اتباع التعليمات الواردة في هذه المدونة
عند تصميم أي مبنى أو مرفق مدرسي جديد.
يجب أن تكون المباني والمرافق المدرسية مجهزة بأنظمة تقليل استهالك الطاقة بشكل مثالي
واستخدام مواد صديقة للبيئة .ومن المتوقع أن تضع المدرسة الخطوط العريضة لخطة دورية للصيانة
والتصليح؛ من أجل الحفاظ على المباني والمرافق المدرسية في حالة مُرضية.
يجب على المدارس تلبية مواصفات التصميم واإلنشاء على النحو الذي يحدده المجلس والجهات
الحكومية األخرى (مثل بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وهيئة الصحة وإدارة
الدفاع المدني وغيرها من الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي) على النحو الذي يمكّن المدرسة
من تنفيذ منهجها الدراسي ،ويجب أن يكون مبنى المدرسة  -دائمًا  -ضمن المعايير المطلوبة لتلبية
هذه المواصفات.
قد تحتاج المدارس القائمة في مبانٍ ال تتفق مع معايير المجلس إلى تقديم خطة تطويرية للمجلس
تبين فيها كيف تنوي المدرسة تلبية معايير تصميم المباني التي حددها المجلس خالل مدة زمنية
يوافق عليها المجلس.
التوسع في األرض أو أبنية المدرسة ومرافقها
يجب على المدرسة الراغبة في التوسع في أرض المدرسة أو بنائها الحصول على موافقة مسبقة
من المجلس .ويشترط أن تقدم استمارة طلب تعديل رخصة المدرسة الراهنة (انظر السياسة
 .)4ويجب على المدرسة إكمال االستمارة المذكورة وفقًا للمبادئ التوجيهية المتاحة على موقع
المجلس والوثائق المنشورة ،وتقديم طلب تعديل الرخصة مرفقًا بالمخططات حسب التنفيذ وخطة
التوسع المقترح ،ومبرر واضح للتوسع مع تقديم أدلة على ذلك وتقديم المستندات التي تثبت
المالءة المالية لهذا التوسع.
يقيّم طلب تعديل رخصة المدرسة بهدف التوسع في األرض أو البناء أو المرافق على أساس:
•اإلجراءات المقترحة لضمان عدم تعطيل األنشطة التعليمية واستمراريتها بنفس الفعالية.
•نتيجة تقييم الفعالية الشاملة للمدرسة من فرق التقييم/التفتيش (الفئة (أ) أو (ب)).
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•خطة تطوير المدرسة.
•يجب أن تتوافق الخطة المقترحة لتوسيع المبنى أو المرافق المدرسية مع معايير المجلس
الخاصة بالمباني المدرسية و(شروط ومعايير تصميم المدارس الخاصة) (وفقا لهذه السياسة
والسياسة  )67ومع متطلبات الجهات الحكومية األخرى المتعلقة بالمباني المدرسية.
•يجب أن تتسق الخطة المقترحة مع سياسات البيئة والصحة والسالمة التي حددها المجلس
(انظر السياسة  )64وأي جهات حكومية أخرى.
•اآلثار الناتجة عن التوسع على قدرة االستيعاب القصوى للمدرسة.
•اآلثار المالية الناتجة عن طلب تعديل رخصة المدرسة.
سيمنح المجلس الموافقة على التوسع في األراضي وفقًا لتقديره الخاص وبعد التشاور مع الجهات
الحكومية المعنية.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مجلس األمناء ومالك المدرسة ومديرها بما يأتي:
•االلتزام بمتطلبات التصميم والبناء حسب ما ورد في (شروط ومعايير تصميم المدارس الخاصة)
الصادر عن المجلس.
•استكمال الطلبات الالزمة ،وتقديم الخطط المطلوبة الواردة في هذه السياسة.
•التأكد من توافق المباني المدرسية ومرافقها مع المتطلبات المحددة في هذه السياسة.
•توفير مبررات قائمة على األدلة عند تخطيط المدرسة للتوسع في األرض أو البناء أو المرافق
المدرسية قبل الحصول على موافقة المجلس.
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السياسة  :67أبنية المدارس
تتعلق بالمادة ( )72من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،تشير المباني والمرافق إلى :األماكن الموجودة ضمن حدود المدرسة
أوخارجها ،وتستخدم ألغراض المدرسة ،وتسهم في تشغيلها.
الهدف:
•التأكد من التزام المدارس بإنشاء المباني المدرسية على أراضٍ مخصصة لألغراض لالغراض
التعليمية ،مع تقيدها بمتطلبات الصحة والسالمة والبيئة وغيرها من الحاجات األساسية إلنشاء
مبنى أو مرفق مدرسي.
السياسة:
يجب على جميع المباني المدرسية الجديدة والقائمة تلبية الحد األدنى من متطلبات المجلس
فيما يتعلق بمرافق المدارس الخاصة ،وتخضع هذه المرافق جميعها إلى موافقة المجلس من خالل
عملية الترخيص.
يحظر على المدارس العمل في مبانٍ مخصصةٍ لالستخدام السكني أو التجاري ،وال يجوز تشغيل
مدارس على أراضٍ لم تخصص لالستخدام كمبانٍ مدرسية من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
للمجلس إغالق أي مدرسة تعمل من المباني المخصصة لالستخدام السكني أو التجاري ،أو من
مواقع أخرى لم تخصص لالستخدام كمبان مدرسية من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني دون
الحاجة إلى الحصول على أي حكم أو قرار قضائي .ويجوز للمجلس عند إغالق هذه المدارس أن
يستعين بأية سلطة تنفيذية مختصة كالقيادة العامة لشرطة أبوظبي واإلدارة العامة للدفاع المدني
في إمارة أبوظبي والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•التأكد من أن مبانيها الجديدة والقائمة معتمدة من المجلس.
•ضمان أن تكون قطع األرض التي تعمل منها مخصصة لالستخدام كمبانٍ مدرسية من مجلس
أبوظبي للتخطيط العمراني.
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السياسة  :68سكن العاملين
تتعلق بالمادة ( )73من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة ،يشير سكن العاملين :إلى المباني المخصصة لسكن العاملين في
المدرسة.
الهدف:
•التأكد من استخدام المباني واألراضي المدرسية حصرًا لألغراض التعليمية وتعلم الطلبة.
السياسة:
يحظر تخصيص أماكن اإلقامة الداخلية والسكنية للموظفين والطلبة داخل المبنى المدرسي دون
الحصول على موافقة مسبقة من المجلس.
يجب أن تكون غرفة حارس األمن داخل الحدود المدرسية بالقرب من البوابة الرئيسة للمدرسة،
حيث تشمل على المرافق الخدمية فقط.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•التأكد من التزام المدرسة بهذه السياسة.
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السياسة  :69متطلبات التفتيش على المباني المدرسية
تتعلق بالمادة ( )74من الالئحة التنظيمية
الهدف:
ضمان تطبيق المدارس اللوائح التي وضعها المجلس والجهات المختصة األخرى بشأن المباني
المدرسية واستيفاء المعايير المحددة في هذه السياسة والسياسات ذات الصلة.
السياسة:
يجب على مدير المدرسة التعاون مع المجلس أو أي جهة حكومية ذات صلة لتسهيل إجراءات
التفتيش على المباني المدرسية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ،وللمجلس أن يعهد بهذا
العمل إلى طرف ثالث.
يتضمن إطار التقييم إجراء تقييم لنوعية المباني والمرافق المدرسية ،وقد فُصّل هذا اإلجراء في
اإلطار المذكور ،فتناول حجم الموقع والمباني ومتطلبات صيانة المباني المدرسية وضرورة توفير
غرفة للصالة وسالمة المعدات الكهربائية وغيرها وكيفية تخزين المواد الخطرة (انظر السياسة .)66
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•التعاون مع المجلس  -وأي طرف يستعين به المجلس  -أو أي جهة حكومية ذات صلة لتسهيل
إجراءات التفتيش على المباني المدرسية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.
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السياسة  :70اإلعالن عن الرخص واالعتمادات
تتعلق بالمادة ( )75من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير اإلعالن :إلى وضع نسخ من الرخص والشهادات الصادرة عن
المجلس والجهات الحكومية األخرى على لوحة اإلعالنات بالقرب من المدخل الرئيس للمدرسة؛
إلظهار التزام المدرسة بمتطلبات المجلس والجهات الحكومية ذات الصلة.
الهدف:
•إعالم المجلس وأصحاب العالقة باستيفاء المدرسة متطلبات الرخص والشهادات الصادرة عن
المجلس والجهات الحكومية ذات الصلة.
•تسهيل مسؤوليات المقيّمين /المفتشين من المجلس والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة
عند إبراز الرخص في المدخل الرئيس للمدرسة.
السياسة:
على مدير المدرسة وضع نسخ من الرخص الصادرة عن المجلس ،ونسخ من أية شهادة أو ترخيص
صادر من أية جهة حكومية أجرت تفتيشًا لمنشآت المدرسة على لوحة اإلعالنات بالقرب من
المدخل الرئيس للمدرسة.
يجب على المدرسة االحتفاظ بوثائق تؤكد أن:
•أماكن العمل في حالة جيدة وتتفق مع المتطلبات القانونية ،وأنها آمنة وصالحة للغرض المحدد
لها طوال مدة الترخيص.
•المباني تمتثل للتشريعات السارية طوال مدة الترخيص.
•لديها تقارير تفتيش دورية للصيانة ،لتحديد أية عيوب أو أعطال وإصالحها.
•تقييمات السالمة (مثل السالمة من الحريق) تجرى بصورة منتظمة كما هو مطلوب من المجلس،
ووفق متطلبات الجهات الحكومية األخرى الواجبة التطبيق.
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•التأكد من أن الرخص والشهادات الصادرة عن المجلس أو الجهات الحكومية األخرى وتنشرها
المدرسة هي رخص وشهادات حديثة وسارية المفعول ،وأن المدرسة تلبي المتطلبات األخرى
التي تنص عليها هذه السياسة.
•وضع نسخ من تلك الرخص والشهادات على لوحة اإلعالنات بالقرب من المدخل الرئيس
للمدرسة.
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السياسة  :71الساحات الخارجية
تتعلق بالمادة ( )76من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•التأكد من حصول الطلبة على الحماية الالزمة خالل وجودهم في المناطق الخارجية التابعة
للمدرسة من خالل الحفاظ على أفنية المدرسة وساحاتها في وضع آمن ونظيف وصحي ،وتوفير
أماكن مغطاة على النحو المناسب لحماية الطلبة من التعرض المباشر ألشعة الشمس ،وكذلك
توفير مياه شرب نقية وباردة قريبة من ساحات اللعب الخارجية.
السياسة:
يجب الحفاظ على مناطق المدرسة الخارجية في حالة آمنة ونظيفة وصحية .ويجب أن تُصمم
منطقة اللعب في الهواء الطلق بعناية؛ من أجل تقليل اإلصابات ،وللتأكد من تلبية حاجات الطلبة
واهتماماتهم.
ينبغي أن تكون المناطق الخارجية مجهزة بأنظمة الصرف الصحي الكافية ،وأن تكون خالية من
النباتات الضارة واألشياء الخطرة (مثل نباتات الصبار ،واألشياء ذات الحواف الحادة ..الخ).
يجب على المدرسة أن توفر عددًا كافيًا من األماكن المغطاة لحماية الطلبة من التعرض المباشر
ألشعة الشمس .وينبغي أن تنظر المدرسة في المخاطر غير المرئية (يمكن ألسطح البالستيك
والزجاج  -مثلاً  -أن تسخن نتيجة تعرضها ألشعة الشمس المباشرة وأن تتسبب في حرق جلد
الطلبة عند لمسها) ،لذا وجب على المدارس التأكد من وضع هذا النوع من المعدات في المناطق
المغطاة لتجنب تعرضها ألشعة الشمس المباشرة ،ومراقبة درجة حرارة هذه األسطح خالل وقت
لعب الطلبة في الهواء الطلق.
يجب أن توفر المدرسة مياه شرب عذبة وباردة بالقرب من مناطق اللعب الخارجية؛ ليسهل على
الطلبة الوصول إليها.
يجب أن تُصمم المناطق الخارجية بحيث تسهل عملية اإلشراف على الطلبة .ال يجوز أبدًا ترك
الطلبة يلعبون في المناطق الخارجية دون إشراف أو رقابة ،وينبغي توفير حقائب إسعافات أولية
يسهل الوصول إليها في حالة حدوث أي إصابة.
يتوقع من مالك المدرسة ومشغلها توفير مساحات خضراء وفق المنصوص عليه في (شروط ومعايير
تصميم المدارس الخاصة).
األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومشغلها بما يأتي:
•التأكد من أن الساحات الخارجية تلبي متطلبات البناء والتصميم الصادرة عن المجلس.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•التأكد من التزام المدرسة بهذه السياسة.
•التأكد من اإلشراف على الطلبة في كل األوقات.
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السياسة  :72إشغال مبان مدرسية
تتعلق بالمادة ( )77من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة يشير مصطلح طلب تقديم العروض إلى :طلب العروض المقدمة من
الشركات أو األفراد (مستثمرين أو مشغلين) المهتمين بتشغيل المباني المدرسية الحكومية
السابقة والشاغرة كمدارس خاصة وفقًا لمتطلبات المجلس.
الهدف:
•تنظيم متطلبات تخصيص المباني المدرسية الحكومية بشكل مؤقت للمشغلين من القطاع
الخاص أو المستثمرين من خالل عملية طلب تقديم العروض ،للسماح لهم بتشغيل مدرسة
على المدى القصير لحين بناء المبنى الجديد الدائم للمدرسة وفقًا لإلجراءات الحكومية المعتمدة
من الجهات المختصة.
السياسة:
للمدير العام – وبناء على توصية لجنة المناقصات والمزايدات -السماح بإشغال أحد المباني المدرسية
الحكومية بصفة مؤقتة من مشغلي المدارس الخاصة الذين تقدموا للعطاءات المطروحة إلشغال
هذه المباني ،مشفوعة باإلثباتات الالزمة ،وإظهار القدرة على إنشاء مدرسة جديدة تلبي الحد
األدنى من المعايير التي وضعها المجلس.
يكون للمدير العام  -بناء على توصية من لجنة تقييم طلب تقديم العروض ،وعن طريق لجنة
المناقصات والمزايدات  -الحق في منح اإلذن بتأجير المباني المدرسية الحكومية بشكل مؤقت
لمشغلي المدارس الخاصة أو مستثمريها ،الذين شاركوا بنجاح في عملية طلب تقديم العروض
المطروحة إلشغال هذه المباني المدرسية الحكومية.
ويحتاج هؤالء المشاركون إلى تقديم مستندات تثبت:
 .1خبرتهم التعليمية المتميزة في تشغيل المدارس وإدارتها.
 .2مقدرتهم المالية الكافية على تشغيل المدارس الحكومية الشاغرة وإدارتها ،وبناء المباني
المدرسية الجديدة أو تطوير األراضي التعليمية الشاغرة.
 .3تلبيتهم أدنى معايير المجلس وغيره من الجهات الحكومية ذات الصلة ،فيما يتعلق بكل من
المدارس الحكومية المستأجرة والمباني المدرسية الجديدة والخدمات والمرافق المرتبطة
بها.
 .4إنشاء المدارس الجديدة وتشغيلها خالل مدة ال تتجاوز  3سنوات.
األدوار والمسؤوليات:
يجوز لمالك المدرسة ومشغلها:
•المشاركة في عملية طلب تقديم العروض المتعلقة بالتأجير المؤقت للمباني المدرسية
الحكومية الشاغرة.
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السياسة  :73ملكية وسائل النقل
تتعلق بالمادة ( )78من الالئحة التنظيمية
التعريف:
لغرض هذه السياسة:
•مشغلو نقل الطلبة المتخصصون (أو شركات النقل الخارجية) :يشير كالهما إلى
الشركة المشغلة التي وافقت عليها دائرة النقل ،وتعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة من
المدرسة وإليها.
•نقل الطلبة :عملية توصيل الطلبة من المدرسة وإليها ،وكذلك من األنشطة المتعلقة بالمدرسة
وإليها ،في مركبة مخصصة لنقل الطلبة ،سواء كان ذلك برسوم أو مجانًا.
•مركبة نقل الطلبة هي الوسيلة التي تستخدم خالل العام الدراسي لنقل طلبة المدرسة فقط
(الحافالت المدرسية) ،وهي خاضعة لمتطلبات دائرة النقل وإدارة ترخيص اآلليات والسائقين.
الهدف:
•تأكيد مسؤولية المدرسة عن ضمان سالمة الطلبة في أثناء عملية النقل وحتى وصول الطلبة
الى المدرسة أو البيت.
السياسة:
يشمل نقل الطلبة عددًا من األنشطة المختلفة ،ويجب تأدية كل منها بشكل صحيح ،وتنسيقها
بعناية لضمان توفير نظام نقل آمن وسلس للطلبة .وتنطبق هذه السياسة على شركات النقل
الخارجية ،ومركبات نقل الطلبة التي تشغلها أو تملكها المدرسة.
ينبغي أن ينقل الطلبة بأمان وكفاءة وفق المتطلبات المحددة من المجلس وغيره من الجهات
الحكومية المختصة بأنظمة نقل الطلبة .ويجب على المدارس وشركات النقل الخارجية االلتزام
 تحديدًا  -بمتطلبات دائرة النقل وإدارة ترخيص اآلليات والسائقين التي تتعلق بنقل الطلبة مناً
مثل  -أن تستخدم مركبات النقل المدرسي لنقل الركاب خارج المجتمع
المدرسة وإليها ،فال يجوز –
المدرسي.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أال تتجاوز مدة الرحلة في االتجاه الواحد ساعة و 15دقيقة من نقطة
االنطالق حتى نقطة الوصول النهائية (من ركوب أول طالب حتى نزول آخر طالب).
ال يحق لغير المدارس ومشغلي نقل الطلبة المتخصصين الحاصلين على رخصة التشغيل من دائرة
النقل تشغيل مركبات نقل الطلبة .المدارس هي المسؤولة الرئيسة عن سالمة الطلبة في أثناء
عملية النقل حتى لو اعتمدت المدارس في ذلك على مشغلين خارجيين.
يجب على المدارس ومشغلي نقل الطلبة المتخصصين الحصول على موافقة من دائرة النقل قبل
تسجيل أي مركبة نقل أو تجديدها.
يجب على المدارس ضمان تغطية التأمينات الكافية لمركبات نقل الطلبة؛ تطبيقًا للوائح دائرة النقل.
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•االلتزام بلوائح دائرة النقل وقوانينها.
•توفير خدمات النقل بحافالت آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة.
•اختيار المشغلين الخارجيين من خالل عملية مفتوحة وتنافسية ،شرط أن يكونوا حاصلين على
ترخيص من دائرة النقل.
•التأكد من تغطية التأمينات الكافية لمركبات نقل الطلبة.
•تنمية وعي الطلبة بسالمة الحافالت ضمن المناهج الدراسية واألنشطة الالصفية.
•إعالم أولياء األمور برسوم الحافالت المدرسية ،ومسارات النقل وأوقاته.
•توظيف مشرف على حافالت النقل المدرسي ،وإبالغ المشغلين وأولياء األمور باسمه وأرقام
االتصال به.
•تحقيق المتطلبات األخرى ضمن هذه السياسة.
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السياسة  :74حالة وسائل النقل
تتعلق بالمادة ( )79من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•التأكيد على حاجة مركبات النقل المدرسي إلى ما يأتي:
ـــ الصيانة بشكل دوري وعلى نحو كاف من أجل ضمان سالمة الطلبة والمشاركين في عملية
النقل المدرسي.
ـــ التغطية من خالل كاميرات مراقبة وجهاز تحديد المواقع وجهاز التتبع اإللكتروني (تماشيًا مع
متطلبات دائرة النقل).
السياسة:
يتوقع المجلس أن يُنقل الطلبة بأمان وكفاءة وفق المتطلبات المحددة من المجلس وغيره من
الجهات الحكومية المختصة بأنظمة نقل الطلبة.
يجب الحفاظ على الحافالت وتشغيلها وفقًا ألعلى درجة من الرعاية وإجراء الصيانة الالزمة
لها باستمرار لدى الورشات المتخصصة ،وال يجوز صيانة مركبات النقل داخل المدرسة .ويجب
أن تكون مجهزة بشكل صحيح بطفايات الحريق وحقيبة اإلسعافات األولية لحاالت الطوارئ ،وأن
تلبي المواصفات الفنية ومواصفات السالمة وفقًا لما يحدده المجلس ودائرة النقل .ويجب أن تكون
الحافالت مكيّفة وتوفر أماكن كافية لجلوس الحد األقصى من الطلبة الذين يركبون الحافلة .كما يجب
أن تكون مجهزة بإشارات تحذير مرورية للسيارات القادمة ،تعلن عن دخول الطلبة إلى الحافلة أو
خروجهم منها.
يجب أن تكون الحافالت المدرسية مجهزة بنظام مراقبة يضم أربع كاميرات  -على األقل  -تسجل
بصورة مستمرة على نظام الفيديو ،وأن توفر الحد األقصى للتغطية الداخلية المجدية .والغرض
من نظام كاميرات المراقبة هو تسجيل نشاط الطلبة خالل خدمة النقل ،وتسجيل إشارة مشرف
الحافلة بأن الحافلة خالية من الطلبة في نهاية الرحلة .ويجب أن يبدأ التسجيل بنظام الكاميرا
فور دخول أول طالب إلى الحافلة المدرسية ،وأن يستمر دون انقطاع حتى تلقي اإلشارة النهائية
من مشرف الحافلة بخلو الحافلة من الطلبة .ويجب الحفاظ على التسجيالت بشكل آمن لمدة
 30يومًا ،أو أكثر إذا طلب المجلس أو جهة حكومية أخرى ذلك .ويجوز استخدام التسجيالت لتبرير
الحاجة إلجراء عقوبة تأديبية نتيجة سوء سلوك الطالب .وتعتبر هذه التسجيالت ملكًا للمدرسة،
وال يجوز استخدامها إال ألغراض المدرسة الرسمية وتتحمل المدرسة مسؤولية الحفاظ على هذه
التسجيالت والحيلولة دون تسربها أو نشرها أو اإلطالع عليها من قبل أي شخص غير مختص.
يجب أن تكون الحافالت المدرسية مجهزة بجهاز تحديد المواقع بنظام التتبع المرتبط باألقمار الصناعية
بحيث يتيح لمسؤول النقل المدرسي مراقبة كل حافلة مدرسية وتحديد موقعها .يجب أن يتوفر
لكل حافلة مدرسية (لدى مشرف الحافلة أو سائقها) هاتف محمول لالتصال الفوري والمستمر مع
مسؤول النقل المدرسي .يتحمل أولياء أمور الطلبة مسؤولية أي ضرر يتسبب فيه أوالدهم لمركبات
النقل المدرسي (انظر السياسة .)50
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تحقيق متطلبات هذه السياسة.
•إبالغ أولياء األمور بمسؤولياتهم تجاه النقل المدرسي.
•االلتزام بمتطلبات دائرة النقل.
•الحصول على الترخيص الالزم من الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.
•التأكد من أن كافة الحافالت مؤمنة تأمينًا شاملاً لدى إحدى شركات التأمين حسب القوانين
ذات الصلة.
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السياسة  :75السائقون
تتعلق بالمادة ( )80من الالئحة التنظيمية
الهدف:
• بيان الشروط الواجب توافرها في سائقي مركبات نقل الطلبة (الحافالت المدرسية).
السياسة:
يجب أن يقود الحافالت المدرسية سائقو حافالت مرخصون ومن ذوي الخبرة ،ويتميزون بتوخيهم
اً
حاصل
الحذر ،وممن لديهم مهارات قيادة جيدة وآمنة .ويجب أن يكون سائق الحافلة المدرسية
على رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بقيادة الحافالت المدرسية ،وممن لديهم ( )3سنوات
خبرة -على األقل -في مجال قيادة الحافالت الثقيلة أو الحافالت المتوسطة ،حسب حاجة المدرسة
ألي من هذين النوعين ،منها سنة على األقل داخل الدولة .ويجب أن ال يقل عمره عن ( )25سنة،
وأن يجيد اللغة العربية أو اإلنجليزية .ويجب أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تسبق إدانته بأية
جريمة مخلة بالشرف سواءًا داخل الدولة أو خارجها ،أو أية مخالفة مرورية تهدد بطبيعتها سالمة
الطلبة .ويجب على المدرسة إبالغ القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أية واقعة يشتبه بأنها ذات
طابع إجرامي أو منافٍ لآلداب والقوانين.
كما يجب أن يستوفي السائق الشروط المطلوبة من إدارة ترخيص اآلليات والسائقين ودائرة النقل
بخصوص التدريب والتأهيل والترخيص .وبشكل خاص ،يجب على مشغلي الحافالت المدرسية
التأكد من أن سائقي الحافالت المدرسية يقودون بحذر خالل الضباب ،وأنهم يقفون في مكان
آمن عندما تنعدم الرؤية تمامًا في الضباب الكثيف .يجب على سائق الحافلة االلتزام بالسياسات
واالشتراطات التي تحددها دائرة النقل وإدارة ترخيص اآلليات والسائقين.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تحقيق متطلبات هذه السياسة.
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السياسة  :76مشرفو الحافالت
تتعلق بالمادة ( )81من الالئحة التنظيمية
الهدف:
•استعراض ما يتوقعه المجلس من مشرفي الحافالت المدرسية.
السياسة:
تتحمل المدرسة المسؤولية عن سالمة الطلبة في أثناء النقل باعتباره امتدادًا للنشاط المدرسي،
ويتوقع من الطلبة التعامل مع الحافلة المدرسية على نحو تعاملهم مع البيئة المدرسية وااللتزام
بالقواعد السلوكية خالل عملية النقل .ويجوز للمدرسة اتخاذ إجراء تأديبي ضد الطلبة الذين يظهرون
سلوكًا سلب ًيّا في الحافلة المدرسية؛ لذا وجب على المدارس التأكد من أن سياسات السلوك
الطالبي الخاصة بها تتضمن أحكامًا بشأن سلوك الطالب في أثناء عملية النقل (انظر السياسة
.)50
يجب أن تعيّن المدرسة لكل حافلة مدرسية شخصًا راشدًا واحدًا -على األقل -لإلشراف عليها.
ويجب أن يحصل مشرف الحافلة على التدريب المناسب ليتمكن من الوفاء بواجباته على نحو فاعل،
كما يجب عليه الحصول على موافقة من المجلس قبل التعيين .ويشترط على مشرف الحافلة
إجادة التحدث والقراءة باللغة العربية أو اإلنجليزية .يجب أن تعيّن المدرسة مشرفات لإلشراف على
الطالبات في المراحل الدراسية المختلفة وفي المدارس التي تنقل طلبة من الجنسين ،وتلتزم
رياض األطفال ومدارس الحلقة األولى بتعيين مشرفات لإلشراف على طلبتها سواءًا كانوا من الذكور
أم اإلناث.
يوقّع مشرف الحافلة على تعهد يؤكد فيه قبوله القيام مقام ولي األمر في الحفاظ على أمن الطلبة
خالل وجودهم في الحافلة وسالمتهم ،ولحين وصولهم وتسلّمهم إما من قبل موظف مسؤول
بالمدرسة أو من ولي األمر .ويجب على مشرف الحافلة المدرسية االلتزام بما يأتي:
•المحافظة على االنضباط في الحافلة.
•التأكد من بقاء الطلبة في مقاعدهم في أثناء سير الحافلة ووضعهم حزام األمان.
•التأكد من نزول كل طالب عند منزله.
•خروج كل طالب بأمان.
•تسليم الطلبة في سن  11سنة أو أصغر إلى شخص بالغ مخوّل بتسلّمه.
•جلوس الطلبة من نفس الفئة العمرية بالقرب من بعضهم.
•جلوس الطلبة الذكور واإلناث  -في سن  12سنة فما فوق  -بشكل منفصل.
ال يجوز السماح ألي شخص سبقت إدانته بارتكاب جريمة يمكن أن تشكل طبيعتها خطرًا أو أن
تتسبب في وقوع ضرر للطلبة باإلشراف على حافلة مدرسية ،ويجوز للمجلس اعتماد متطلبات
إضافية لمؤهالت مشرفي الحافالت المدرسية حسب ما يراه ضرور ًيّا.
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ال يجوز أن يغادر المشرف الحافلة ويتركها دون رقابة في أي وقت يكون فيه الطلبة على متن
الحافلة .عند االنتهاء من نقل الطلبة يجب على مشرف الحافلة إجراء عملية تفتيش دقيقة
للحافلة عن طريق المشي بين المقاعد والنظر فوقها وتحتها؛ للتأكد من خلو الحافلة من الطلبة،
ويجب عليه عدم السماح للسائق باالنصراف حتى االنتهاء من التفتيش.
يجب على مشرف الحافلة إبالغ مسؤول النقل المدرسي بأي واقعة سلوك غير الئقة أو قيادة غير
آمنة من سائق الحافلة .وينبغي أن يحصل كل من أولياء األمور وسائق الحافلة المدرسية على
تفاصيل االتصال بالمشرف على الحافلة.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تحقيق متطلبات هذه السياسة.
يلتزم مدير المدرسة بما يأتي:
•تحمل المسؤولية الكاملة عن سالمة الطلبة في أثناء النقل المدرسي (سواء كانت الحافالت
المدرسية ملكًا للمدرسة أو لمشغل تعاقدت معه المدرسة لهذا الغرض).
•ضمان تعيين مشرف لكل حافلة مدرسية تنقل الطلبة وفق متطلبات هذه السياسة.
•ضمان الحصول على موافقة المجلس على تعيين مشرفي الحافالت والتأكد من حصولهم
على التدريب المناسب ألداء مسؤولياتهم.
•ضمان أن تتضمن السياسات أحكامًا بشأن انضباط الطالب والسلوك الطالبي في أثناء عملية
النقل.
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السياسة  :77منح حق الدخول لموظفي المجلس
تتعلق بالمادة ( )82من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشمل تعبير موظفي المجلس :كل من موظفيه وممثليه من أية جهة
مفوضة ،الحاصلين على تكليف كتابي من المجلس لدخول المباني المدرسية من أجل إنجاز بعض
المهام فيها ،مثل زيارات التقييم والرصد ومراقبة االلتزام..إلخ.
الهدف:
•تمكين موظفي المجلس من إنجاز المهام المسندة إليهم وتسهيل عملهم.
السياسة:
يجب على مدير المدرسة تيسير إجراءات موظفي المجلس ودعمهم في أثناء القيام بمهامهم
والسماح لهم بدخول مباني المدرسة واالطالع على السجالت المدرسية والبيانات المالية .وعليه
السماح لهم بمتابعة المعلمين والموظفين والطلبة في أثناء أداء مهامهم .ويكون مدير المدرسة
هو المسؤول عن توفير نسخ عن أي من المعلومات أو السجالت أو التقارير المطلوبة من موظفي
المجلس .كما يُشجَّع مدير المدرسة على االحتفاظ بسجالت دقيقة عن المعلومات التي توفرت
والغرض من ذلك واسم المسؤول الذي حصل عليها.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•تسهيل عمل موظفي المجلس أو المكلفين من المجلس.
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السياسة  :78مخالفة نظم ولوائح المجلس
تتعلق بالمادة ( )83من الالئحة التنظيمية
تعريف:
لغرض هذه السياسة تُعرّف الجزاءات التصاعدية بأنها :سلسلة من الجزاءات اإلدارية التي
تؤدي في النهاية إلى إغالق المدرسة في حاالت المخالفات القصوى أو المتكررة للوائح المجلس
وسياساته ومتطلباته.
الهدف:
•إبالغ المدارس بضرورة االلتزام بلوائح المجلس وسياساته ومتطلباته ،والخطوات التي سيتخذها
المجلس في حال أخفقت المدرسة في تلبيتها.
•العمل بشفافية واتساق عن طريق تحديد اآلثار الناتجة عن اإلخالل بلوائح المجلس وسياساته
ومتطلباته ،بحيث تكون العواقب متوقعة أو معروفة مسبقًا عندما يتخذ المجلس إجراءات ضد
المدارس المخالفة أو التي ال تمتثل للوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
السياسة:
يجب على المدارس الخاصة االلتزام بلوائح المجلس وسياساته ومتطلباته ،وفي حالة مخالفتها
للمجلس اتخاذ جزاءات إدارية بناءاً على نوع المخالفة ،وتشمل :اإلنذارات الكتابية متضمنة اإلجراء
التصحيحي المطلوب وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها
وإغالق المدرسة في حاالت المخالفات القصوى أو المتكررة.
 -1اإلنذار األول (أمر تطوير أو أمر التزام – انظر السياسة )61
إذا تبين للمجلس وجود مخالفة لدى المدرسة ،وبحسب طبيعة هذه المخالفة وجسامتها ،يوجَّه
للمدرسة أمر تطوير أو أمر التزام أو إنذار أول ،بحسب األحوال .يصدر اإلنذار األول من لجنة االلتزامات
بناءًا على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة كنتيجة للمخالفات أو نتائج عمليات
التفتيش.
على المدرسة أن تعمل على إزالة المخالفة خالل المدة المحددة من المجلس .وبتوجيه هذا اإلنذار
تكون المخالفة التي اقترفتها المدرسة قد وُثّقت بشكل رسمي ،ويعمل المجلس على متابعة
المدرسة للتحقق من استجابتها لما ورد في اإلنذار.
 -2اإلنذار الثاني
إذا تبين للمجلس عدم استجابة المدرسة لما ورد في اإلنذار األول (أمر التطوير أو أمر االلتزام) أو
عدم تحقيق التقدم الكافي ضمن الجدول الزمني المحدد من المجلس ،فله توجيه إنذار ثانٍ .يصدر
اإلنذار الثاني من لجنة االلتزامات بناءًا على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة نتيجة
لعدم التزام المدرسة بالشروط الواردة في أمر التطوير أو أمر االلتزام أو اإلنذار األول.
تُعلم المدرسة بوضعها تحت الرقابة بموجب هذا اإلنذار ،كما يجوز للمجلس أن يقرر تقييد الرخصة،
أو سحب االعتماد من المدرسة الحاصلة على الرخصة المعتمدة ،أو وضع المدرسة تحت اإلشراف
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المالي واإلداري وفقًا لإلجراءات المبينة الحقًا .على المدرسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب
أوضاعها خالل المدة المحددة من المجلس.
 -3اإلنذار النهائي
في حال عدم التزام المدرسة بإجراء التصحيح الالزم خالل المدة المحددة رغم اإلنذار األول (أمر
التطوير أو أمر االلتزام) واإلنذار الثاني ،يوجه لها إنذار نهائي يعتمده المدير العام بناءًا على توصية
من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة ولجنة االلتزامات .ويتضمن القرار في هذه الحالة:
ـــ تقييد رخصة المدرسة .وللمجلس في هذه الحالة وضع المدرسة تحت اإلشراف المالي
واإلداري وتكليف طرف ثالث مختص (مؤسسات– شركات) بإدارة المدرسة وتشغيلها.
ـــ أو إلغاء الرخصة وإغالق المدرسة.
يجوز للمدرسة في هذه المرحلة رفع التماس إلى لجنة االلتزامات إلعادة النظر في اإلنذار النهائي
في مدة ال تتجاوز أسبوعين ،على أن يشمل خطة تشغيلية معدلة ومفصلة تتضمن الحلول المقترحة
من المدرسة لمعالجة المخالفات .وللمجلس قبول هذا االلتماس أو رفضه.
اإلجراءات المصاحبة لإلنذارات:
وضع المدرسة تحت اإلشراف المالي واإلداري
في حال صدور قرار المجلس بوضع مدرسةٍ ما تحت اإلشراف المالي واإلداري:
•يعين المجلس هيئة مشرفة  -يمكن أن تكون طرفًا ثالثًا مستقال ً ّ  -لتولي إدارة المدرسة مال ًيّا
وإدار ًيّا وفن ًيّا.
•تكف يد اإلدارة المعينة من المدرسة كل ًيّا عن التدخل في شؤون المدرسة.
•تضع الهيئة المشرفة يدها على كافة األوراق والوثائق والسجالت الخاصة بالمدرسة.
تقدم الهيئة المشرفة تقريرًا شهر ًيّا للمجلس حول أعمالها ،ووضع المدرسة المالي واإلداري ،وأية
مخالفات أخرى تتبين لها بتدقيق أوراق المدرسة وسجالتها ووثائقها .يجوز للمجلس أن يتخذ قرارًا
بإنهاء اإلشراف المالي واإلداري على المدرسة ،وفي هذه الحالة تقوم الهيئة المشرفة بتسليم ما
في عهدتها من أوراق ووثائق وسجالت خاصة بالمدرسة ،إضافة إلى تقرير إجمالي حول األعمال
اإلدارية والمالية التي اتخذتها الهيئة المشرفة خالل مدة اإلشراف المالي واإلداري.
تقييد الرخصة
يحق للمجلس تقييد الرخصة عند عدم استجابة المدرسة إلنذارات المجلس وأوامره ،وفي هذه
الحالة يحظر على المدرسة التقدم إلى المجلس بأية طلبات متعلقة بشؤون المدرسة ،وخاصة
طلب تجديد الرخصة ،أو طلب زيادة الرسوم ،أو طلب التوسع في المباني أو المناهج الدراسية.

211

إلغاء الرخصة وإغالق المدرسة
إضافة إلى إمكانية إلغاء الرخصة وإغالق المدرسة ضمن الجزاءات التصاعدية المذكورة سابقا ،يحق
للمجلس إلغاء رخصة المدرسة فورًا في أي من الحاالت اآلتية:
•وجود خلل كبير في متطلبات األمن والسالمة والصحة يعرض حياة الطلبة وسالمتهم للخطر.
•إتيان ممارسات تخل بالحياء واآلداب العامة.
•إقامة أنشطة أو برامج تسيء للمعتقدات اإلسالمية والقيم الحضارية المتعارف عليها في الدولة،
أو تمس سياسة الدولة وأمنها.
•استمرار ارتكاب المخالفة أو عدم تصحيحها رغم توجيه إنذارين كتابيين للمدرسة.

يصدر المدير العام قرارًا بإغالق المدرسة عند ارتكابها إحدى الحاالت الواردة أعاله بناءًا على التوصية
من لجنة االلتزامات مشفوعة باألدلة والبراهين بإلغاء الرخصة وإغالق المدرسة يحدد تاريخ الحق
إلغالق المدرسة بما يكفي التخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام ذلك دون اإلخالل بمصلحة الطلبة ،على
أن تطبق االجراءات اآلتية بصورة فورية:
•كف يد اإلدارة المعينة كل ًيّا ومنعها من التدخل في شؤون المدرسة إال في حدود ما قد يكلفها
المجلس به.
•يعين المجلس هيئة مشرفة يمكن أن تكون طرفًا ثالثًا مستقلاً لتولي إدارة المدرسة مال ًيّا وإدار ًيّا
وفن ًيّا تمهيدًا إلغالقها.
ال تخل اإلجراءات سالفة الذكر بالمسؤولية الجزائية  -إن وجدت  -لألطراف ذات العالقة.
إجراءات إغالق المدرسة
في أي من الحاالت التي يتقرر فيها إغالق المدرسة يحدد تاريخ اإلغالق ،وللمجلس اإلعالن عن
موعد اإلغالق من خالل وضع لوحة خارج المدرسة ،واإلعالن في كافة وسائل اإلعالم المتاحة.
عندها ينبغي على المدرسة أو الهيئة المشرفة على إدارتها والتي يعينها المجلس االلتزام
بالخطوات اآلتية:
•تقديم الدعم الالزم لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى.
•عدم المساس بحقوق اآلخرين المكتسبة تجاه المدرسة.
•تحصيل ما قد يستحق لها من مصروفات دراسية ،وإجراء التسوية الالزمة في هذا الشأن.
•رد المصروفات الدراسية غير المستحقة إلى أولياء األمور.
• إلغاء الرخص الحكومية األخرى ذات الصلة بالمدرسة.
•الحصول على موافقة المجلس للتخلص من أصول المدرسة.
•تسليم سجالت الطلبة وملفاتهم إلى المجلس في مدة ال تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ
اإلغالق.
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أوامر محددة تتعلق بالمخالفات المتكررة
تحدد الجداول اآلتية المخالفات الشائعة ونوعية األوامر الصادرة نتيجة لذلك .ال تعتبر هذه الجداول
قوائم كاملة للمخالفات واألوامر الناتجة عنها ،وسوف تصدر األوامر مع اإلنذارات المكتوبة األولى.
مخالفات شؤون الطلبة
تتضمن مخالفات شؤون الطلبة التي تتطلب إصدار أمر تطوير أو أمر التزام مجاالت تحديد مستوى
الطلبة وانضباطهم واألنشطة الطالبية والخدمات المساندة ،ومن بين مخالفات شؤون الطلبة
المتكررة وأوامر التطوير أو االلتزام الناتجة عنها ما يأتي:

المخالفة

أمر التطوير  /أمر االلتزام

االعتداء على أي من الطلبة (كالحجز ،أو العقاب إمكانية وقف الموظف عن العمل ،إلى حين االنتهاء
البدني ،أو النفسي الخطير) ،أو اإلهمال في من التحقيق ،واتخاذ قرار بشأن أهلية الموظف
التعامل مع المسائل المتعلقة باعتداء الموظفين لالستمرار في العمل في انتظار قرار لجنة
التحقيق أو حكم المحكمة إذا كان ذلك منطبقًا،
على الطلبة.
ويكون قرار وقف الموظف عن العمل متوقفًا على
مدى جسامة االعتداء.
توزيع الطلبة بشكل غير متوافق مع فئاتهم إجراء تقييم للطلبة وفقًا لسياسة المجلس
وتصحيح توزيعهم.
العمرية وتسلسلهم الدراسي.
تسجيل الطلبة بشكل ال يتوافق مع اشتراطات اتباع إجراءات المجلس المتعلقة بالتسجيل.
المجلس.
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مخالفات شؤون الموظفين
تتضمن مخالفات شؤون الموظفين التي تتطلب إصدار أمر تطوير أو أمر التزام مجاالت عقود العمل
والمؤهالت والرواتب والبدالت ،ومن بين مخالفات شؤون الموظفين المتكررة وأوامر التطوير أو االلتزام
الناتجة عنها ما يأتي:
المخالفة

أمر التطوير  /أمر االلتزام

استخدام المدرسين غير المؤهلين أو عدم كفاية توظيف معلمين مؤهلين تأهيلاً جيدًا وبشكل كافٍ،
ولديهم خبرة مناسبة ومن حملة الوثائق المعتمدة
المؤهالت.
قانونًا على النحو المطلوب من المجلس.
عدم وجود عقود مع وزارة العمل أو بطاقة العمل تسجيل العقود المناسبة مع وزارة العمل أو
الحصول على بطاقات العمل الالزمة.
(أو ما في حكمها).
تعيين موظفين للعمل دون الحصول على إذن الحصول على الترخيص الالزم من المجلس،
المجلس ،أو تعيينهم للعمل بترخيص من المجلس أو استخدام الموظفين في المجاالت والمواد
الدراسية المناسبة المعتمدة من المجلس.
ولكن في مجاالت مختلفة.

المخالفات األكاديمية /البرامج الدراسية
تتضمن المخالفات األكاديمية التي تتطلب إصدار أمر تطوير أو أمر التزام مجاالت :مستوى جودة
التدريس ،المعدات والمواد واألجهزة المناسبة ،نتائج االختبارات وتحديد المستوى ،الطاقة االستيعابية
للصف الدراسي والمعدات والبيئة التعليمية .ومن بين المخالفات األكاديمية المتكررة وأوامر التطوير
أو االلتزام الناتجة عنها ما يأتي:
المخالفة

أمر التطوير  /أمر االلتزام

نتائج االختبارات وتحديد المستوى :تزوير الموظفين التحقيق في ظروف الواقعة لتحديد أدلة على
نتائج امتحانات الطلبة ،أو نتائج اختبارات تحديد مخالفة المدرسة الميثاق المهني واألخالقي
المستوى ،أو نقل الطالب للصف الدراسي التالي الصادر عن المجلس ،وتحديد أهلية الموظفين
لالستمرار في العمل .تصحيح نتائج االمتحانات
دون استحقاق.
واختبارات تحديد المستوى المزوّرة ،تصحيح
عملية نقل الطالب للصف الدراسي التالي دون
استحقاق.
اإلخفاق في تدريس المواد الالزمة في الدولة ،توظيف موظفين مؤهلين وتحديد الجدول الزمني
والمواد اإلجبارية الثالث في مدارس المناهج للفصول الدراسية حسب الحاجة.
األجنبية.
زيادة عدد الطلبة في الفصول الدراسية دون إعادة توزيع الطلبة.
الحصول على إذن من المجلس.
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مخالفات العمليات
تتضمن المخالفات المتعلقة بشؤون العمليات التي تتطلب إصدار أمر تطوير أو أمر التزام مجاالت:
الصحة والسالمة والمرافق الصحية ،والنقل والمواصالت واألمن ،ومالءمة المباني المدرسية
والمالعب واإلشراف عليها وصيانتها .ومن بين مخالفات التشغيل المتكررة وأوامر التطوير أو االلتزام
الناتجة عنها ما يأتي:

المخالفة

أمر التطوير  /أمر االلتزام

عدم رفع علم الدولة ،أو عدم ترديد النشيد الوطني تثبيت العلم والمحافظة عليه بحالة جيدة  ،وترديد
النشيد الوطني في طابور الصباح يوم ًيّا.
في طابور الصباح.
عمل المدرسة دون رخصة ،أو عدم تجديد رخصة الحصول على رخصة ،أو تجديد رخصة المدرسة.
المدرسة.
ممارسات نقل غير آمنة ،كاستخدام سائقي تطبيق سياسات جديدة بشأن النقل اآلمن.
حافالت ال يحملون الرخص المناسبة ،وازدحام
الحافالت أو عدم نظافتها.
عقد يوم دراسي في أثناء عطلة رسمية (باستثناء اعتماد سياسة المجلس بشأن أيام العطل
الرسمية.
األيام التي تجرى فيها امتحانات دولية).
المناطق الطبية أو مناطق المدرسة األخرى غير تنظيف مناطق المدرسة الطبية أو غيرها من
المناطق وتعقيمها.
نظيفة.
عدم وجود مدير المدرسة أو من ينوب عنه في إصدار أمر لمدير المدرسة أو من ينوب عنه أن
يكون موجودًا شخص ًيّا أو عن طريق الهاتف الجوال.
حاالت الطوارئ.
أمن المدرسة غير كافٍ وغير مستوف للشروط.

توفير األمن المناسب في المدرسة.

عدم وجود ممرض مدرسي مرخص ومؤهل.

توفير الممرض المدرسي المرخص والمؤهل وفق
متطلبات هيئة الصحة – أبوظبي.

عدم وجود بيئة تعلم مناسبة.

إدخال تحسينات على المرافق والفصول
الدراسية.
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مخالفات نظام الحوكمة
تتضمن مخالفات نظام الحوكمة ومخالفات الشؤون المالية التي تتطلب إصدار أمر تطوير أو أمر التزام
مجاالت :تدخل مالك المدرسة في العمليات التعليمية ،وعدم تعيين مجلس أمناء مناسب ،وعدم
التعاون مع مسؤولي التفتيش ،والرسوم الدراسية والرسوم األخرى ،ومخالفة النظام العام واآلداب
العامة والنظام السياسي للدولة ،ومخالفة قيم الدولة وعاداتها وتقاليدها.
ومن بين مخالفات الحوكمة والمخالفات المالية المتكررة وأوامر التطوير أو االلتزام الناتجة عنها ما
يأتي:
المخالفة

أمر التطوير  /أمر االلتزام

إعداد التقارير المالية غير الصحيحة من مدققي تصحيح التقارير وإعادة إعدادها .إجراء تحقيق
لتحديد ما إذا كانت التقارير غير الصحيحة متعمدة،
الحسابات.
وتحديد أهلية الموظفين لالستمرار في العمل
بالمدرسة.
وجود مكتب مالك المدرسة داخل المدرسة ،أو إزالة المكتب من المدرسة فورًا.
المشاركة في إدارة شؤون المدرسة اليومية ،أو
التدخل في العمليات التعليمية.
عدم تطبيق خطة تطوير المدرسة.

إصدار أمر بتطبيق الخطة مع جدول زمني محدد
الستكمالها.

اإلخفاق في تشكيل مجلس األمناء بشكل إصدار أمر بتشكيل مجلس أمناء مع جدول زمني
محدد الستكماله.
صحيح.
إنجاز أقل من  175يومًا دراس ًيّا.

إضافة عدد مناسب من أيام التدريس إلى التقويم
المدرسي.

اإلخفاق في إعداد خطة تعليم معدلة ليعتمدها إعداد الخطة المعدلة وتعليق التغييرات حتى
الحصول على موافقة المجلس على التعديالت.
المجلس.
عدم وجود نظام شكاوى ألولياء األمور.

تطبيق نظام شكاوى ألولياء األمور وتأسيس لجنة
الشكاوى المدرسية.

رسوم التعليم الجائرة.

تصحيح وضع الرسوم.

صدور سلوك غير أخالقي من أي موظف تأديب المخالف وتحديد أهليته لمواصلة العمل
كموظف في انتظار الحكم أو اإلجراء القضائي.
بالمدرسة وانتهاك لوائح المجلس.
مخالفة النظام العام واألخالق واألعراف والتقاليد وقف الموظف عن العمل إلى حين إجراء تحقيق
لتحديد أهلية الموظف لالستمرار في العمل في
والنظام السياسي في الدولة.
انتظار صدور قرار المحكمة.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم مالك المدرسة ومجلس األمناء ومدير المدرسة بما يأتي:
•االستجابة ألوامر التطوير وااللتزام الصادرة عن المجلس ،من خالل تنفيذ خطة تطوير واضحة
وفعالة ضمن المدة الزمنية التي يحددها المجلس.
•متابعة األوامر واإلجراءات على النحو الذي تحدده هذه السياسة واللوائح المعمول بها.
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السياسة  :79التظلمات
تتعلق بالمادة ( )84من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ألغراض هذه السياسة ،يشير التظلم إلى :إجراء قد يتخذه صاحب الترخيص أو الشخص المعني
بالقرار اإلداري للحصول على مراجعة أو إلغاء قرار من قرارات المجلس التي صدرت تنفيذًا ألحكام
لوائح المجلس وسياساته ومتطلباته.
الهدف:
•التعامل الفوري مع التظلمات المقدمة من المدارس واألفراد في شأن قرارات المجلس.
السياسة:
تتسلم لجنة التظلمات في المجلس طلبات التظلم من القرارات التي يتخذها المجلس تنفيذًا
ألحكام هذا القرار فيما يتعلق باآلتي:
•قرارات المجلس المتعلقة بشؤون الترخيص.
•قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق الجزاءات اإلدارية.
•قرارات المجلس المتعلقة بالرسوم الدراسية والرسوم األخرى ودخل المدرسة.
تقر اللجنة بتسلّم طلب التظلم خالل ثالثة أيام عمل ،وتبتّ في الطلب خالل ثالثين يوم عمل،
ويعتبر قرارها نهائ ًيّا .ويحدد المدير العام إجراءات البتّ في التظلمات وله تعديلها من وقت آلخر.
األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•التقيّد بعملية رفع التظلمات وفقًا لهذه السياسة وغيرها من السياسات ذات الصلة.
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ً
طوعا
السياسة  :80إغالق المدرسة
تتعلق بالمادة ( )85من الالئحة التنظيمية
التعريف:
ً
طوعا إلى :القرار الذي تتخذه المدرسة بعدم االستمرار في عملها وإيقاف
يشير إغالق المدرسة
نشاطها.
الهدف:
•بيان اإلجراءات وااللتزامات التي يجب اتباعها في حالة اإلغالق الطوعي للمدرسة.
السياسة:
قد يرى مالك المدرسة ومجلس األمناء أن لدى الطلبة فرصًا تعليمية أفضل في بيئة مختلفة،
وبعد مراعاة جميع الخيارات المتاحة يقرر إغالق المدرسة ،وفي هذه الحالة ال يجوز إيقاف نشاط
المدرسة إال بعد الحصول على موافقة المجلس.
يجب على المدرسة الراغبة في عدم االستمرار في عملها وإيقاف نشاطها تقديم طلب إلى
المجلس تفصّل فيه األسباب الكامنة وراء قرار اإلغالق وتاريخ إغالق المدرسة المقترح ،وتحدد
فيه الترتيبات المقترحة لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى ،باإلضافة إلى أنه يجب على أي مدرسة
تعتزم ذلك أن تقدم طلبًا لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة  /إدارة التراخيص واالعتماد قبل
ستة أشهر من تاريخ نهاية العام الدراسي وفق التقويم المدرسي .وتُعطى المدرسة الراغبة في
اإلغالق هذه المدة ليتسنى لها استكمال عملية إغالق المدرسة ،ولتحصل على وقت كافٍ التخاذ
القرارات واإلجراءات الالزمة لمصلحة الطلبة والموظفين.
يجب على مالك المدرسة ومجلس األمناء استيفاء الشروط اآلتية:
•تحديد تاريخ إغالق المدرسة ليتزامن مع نهاية العام الدراسي؛ من أجل تقليل النتائج السلبية
لذلك على الطلبة وأولياء أمورهم.
•الوفاء بااللتزامات التعاقدية القائمة (القانونية والمالية) للمعلمين والموظفين في المدرسة
واألطراف الخارجية.
•إلغاء الرخص الحكومية األخرى.
•تقديم سجالت الطلبة وملفاتهم إلى المجلس أو المكاتب اإلقليمية التابعة له خالل  20يومًا من
تاريخ اإلغالق.
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األدوار والمسؤوليات:
تلتزم المدرسة بما يأتي:
•إعالم المجلس بمدة ال تقل عن  6أشهر بقرارها غلق المدرسة ،وتفسير األسباب الكامنة وراء
هذا القرار ،وتحديد التاريخ المقترح ،والترتيبات المقترحة لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى.
•تحديد تاريخ إغالق المدرسة ليتزامن مع نهاية العام الدراسي.
•إعالم األطراف المعنية بقرار اإلغالق.
•الوفاء بااللتزامات التعاقدية القائمة (القانونية والمالية) للمعلمين والموظفين في المدرسة
واألطراف الخارجية.
•الحصول على براءات الذمة القانونية والمالية.
•إلغاء الرخص الحكومية األخرى.
•تقديم سجالت الطلبة وملفاتهم إلى المجلس أو المكاتب اإلقليمية التابعة له خالل  20يومًا من
تاريخ اإلغالق.
•تسليم أولياء أمور الطلبة ملفات أبنائهم وشهادات نهاية العام الدراسي وشهادات االنتقال.
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السياسة  :81أنشطة تطوير األعمال
تتعلق بالمادة ( )86من الالئحة التنظيمية
التعريف:
األراضي التعليمية :األراضي المملوكة من المجلس المخصصة لألغراض التعليمية.
الهدف:
•تشجيع ممارسة أنشطة تطوير األعمال بغرض زيادة الطاقة االستيعابية لقطاع المدارس الخاصة
وإحداث التطوير السريع والالزم في هذا القطاع تماشيًا مع األولويات والخطط اإلستراتيجية
للمجلس.
•منح المجلس قدرًا من المرونة يتيح له اتخاذ الالزم لتحديد المستثمرين والمؤسسات التعليمية
الخاصة ،وتقديم المحفزات الالزمة الجتذابهم وتشجيعهم على العمل في اإلمارة بما في ذلك
إقامة عالقات الشراكة معهم.
•تخويل المجلس القيام بما يلزم ووضع اآلليات الالزمة لزيادة أعداد المدارس الخاصة التي تقدم
تعليمًا متميزًا على مستوى قطاع التعليم الخاص باإلمارة.
•خلق الشراكات واآلليات التي تزيد من عدد المدارس عالية الجودة الموجودة في قطاع التعليم
الخاص في اإلمارة.
•تقديم الدعم الالزم لزيادة عدد المدارس الخاصة عالية الجودة ،التي تلبي الحاجات الخاصة
لفئات اجتماعية واقتصادية معينة وفقًا للمناهج الدراسية المطلوبة والفئة المستهدفة والرسوم
الدراسية.
•توفير آلية لدعم المشغلين في إنشاء المدارس الخاصة المرخصة حديثًا.
السياسة:
يشجع المجلس على االستثمار في قطاع التعليم في اإلمارة تماشيًا مع تحقيق الرؤية االقتصادية
إلمارة أبوظبي لعام  ،2030وتصدر اإلدارة المختصة لدى المجلس نشرات وأدلة تتعلق بفرص
االستثمار كما ترحب بمقترحات المستثمرين في هذا الشأن.
يجوز للراغبين في التقدم الستئجار األراضي التعليمية أو المباني المدرسية الحكومية الشاغرة
تقديم طلبهم لدى المجلس وفقًا للشروط والمتطلبات واإلجراءات التي يحددها المجلس في هذا
الصدد من حين آلخر.
المزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات ،يمكن لمستثمري المدارس الخاصة ومشغليها الرجوع إلى (دليل االستثمار)
الصادر عن المجلس.
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األدوار والمسؤوليات:
يلتزم المستثمرون ومشغلو المدارس بما يأتي:
•تزويد المجلس ببيانات كافية عن المستثمرين والمشغلين الراغبين بإنشاء مدارس خاصة في
اإلمارة.
•التأكد من أن إنشاء المدارس الخاصة يتوافق مع متطلبات المجلس وغيره من الجهات الحكومية
المختصة قبل بدء العمليات التشغيلية.
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