المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم
ادارة التعلٌم بمنطمة عسٌر
ابتدائٌة ومتوسطة عتود العمائر

الئحة السلوك والمواظبة للمرحلة االبتدائية

الصف ............................:

اسم الطالبة .......................................:
مخالفات الدرجة األولى

مخالفات الدرجة الثانية

مخالفات الدرجة الثالثة

مخالفات الدرجة الرابعة

 -1عدم التمٌد باللباس
المدرسً أو هٌئة مخالفة
للنظام المدرسً.
 -2تكررالنوم داخل
الفصل .
 -3الخروج أو الدخول
دون استئذان.
تكرار خروج الطالبات
ظهرا ً من البوابة أو
التجمهر حولها.

 -1إثارة الفوضى داخل الفصل والمدرسة مثل
الكتابة على الجدران أو العبث بالماء.
-2االشتران فً مضاربة « عران».
 -3إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات الزمٌالت.
 -4الشجار أو التلفظ على الزمٌالت أو تهدٌدهم.
 -5الهروب من الحصة الدراسٌة.
 -6إحضار أجهزة االتصال .
 -7العبث بتجهزات المدرسة أو مبانٌها.
-8سرلة شًء من ممتلكات الزمٌالت.

 -1التلفظ بكلمات نابٌة تجاه المعلمات أو اإلدارٌات.
 -2إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات المعلمات أو المدرسة.
 -3سرلة شًء من ممتلكات المعلمات أو المدرسة .
 -4تعمد إتالف شًء من ممتلكات المدرسة وتجهٌزاتها.
 -5حٌازة أو عرض المواد اإلعالمٌة الممنوعة .
 -6إحضار أو استخدام المواد أو األلعاب الخطرة.
 -7إحضار أجهزة االتصال الشخصٌة التً تحوي مواد غٌر الئمة.
 -8التولٌع عن ولً األمر من غٌر علمه.
 -9مهاجمة أحد الزمالء بالضرب.
 -10التنمر.
 -11الهروب من المدرسة ..
 -12تصوٌر الطالبات والمعلمات باألجهزة االلكترونٌة .
 -13التحرش الجنسً غٌر المباشر.
 -14إمتهان الكتب الدراسٌة .

 -1التحرش الجنسً المباشر.
 -2إشعال النار داخل المدرسة .
 -3حٌازة السجائر أو التدخٌن .
 -4إحضار آلة حادة بمصد التهدٌد أو
االعتداء.

الئحة المواظبة:
ٌدون غٌاب الطالبة وٌرصد فً نظام
نور وتحدد األٌام التً بعذر أو بدون
عذر.
ٌدون غٌاب الطالبات التً تسبك وتلً
االجازة.
ٌدون التأخر الصباحً وٌحدد بعذر أو
بدون عذر.

مهام األسرة الوقائية:
 -1االطالع على أنظمة المدرسة ومنالشتها مع األبناء.
 -2تنمٌة حب الوطن فً نفوس األبناء لدفعهم للحفاظ على ممتلكاته وتنمٌته.
 -3أن ٌمثل الوالدان لدوة حسنة ألبنائهم.
 -4المتابعة المستمر لمستوى األبناء الدراسً.
 -5التعاون مع المدرسة فً مصلحة األبناء.
 -6تحمل إصالح ماأتلفه األبناء فً المدرسة.
 -7توثٌك العاللة مع إدارة المدرسة المرشدة الطالبٌة والمعلمات.
 -8تبصٌر األبناء بأهمٌة احترام اآلخرٌن.
 -9إكساب األبناء المفاهٌم السلوكٌة اإلٌجابٌة تجاه المدرسة.
 -10تأمٌن المتطلبات المدرسٌة .
 -11تشجٌع األبناء على االنضباط واالنتظام فً الحضور للمدرسة.

المرشدة الطالبٌة :عالٌة العماري.
التولٌع..........................:

 -12المحافظة على الصحة الجسدٌة والعملٌة لألبناء.
 -13حماٌة األبناء من اإلساءة وتجنب أسلوب العنف فً التعامل معهم .
 -14التعرف على صدالات األبناء وحماٌتهم من اصدلاء السوء.
 -15شغل أولات الفراغ بالبرامج المفٌدة.
 -16تفهم خصائص النمو واحتٌاجاتها.
 – 17تنبٌه األبناء بعد احضار أو حٌازة أجهزة االتصال والمواد الممنوعة.
 -18حث األبناء على المشاركة فً اإلذاعة المدرسٌة .
 -19المحافظة على الصحٌة النفسٌة لالبناء واعطائهم الفرصة للتعبٌر عن أنفسهم.
 -20التعاون مع ادارة المدرسة لحل ماٌطرأ من خالف بٌن ابنائهم وزمالئهم .
 -21االهتمام بتنظٌم ولت األبناء ونومهم مبكرا ً.
 -22مالحظة حمائب األبناء عند خروجهم من المدرسة .

اسم ولً األمر.......................................:
التولٌع............................:

لائدة المدرسة  :حصة األسمري.
التولٌع ............................:
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عمد االلتزام السلوكً
خاص بولي األمر نعم أنا ولً أمر الطالبة الموضحة بٌاناتها أدناه  .لد اطلعت على محتوى لواعد السلون والمواظبة للمرحلة
االبتدائٌة  .وبنا ًء علٌه أتعهد بأن أتعاون مع إدارة المدرسة فً سبٌل مصلحة ابنتً  .لتكون ملتزمة باألنظمة
والتعلٌمات الخاصة بمواعد السلون والمواظبة  .وأتحمل تبعٌة ذلن وصحة أرلام التواصل التالٌة :
االسم  ......................................:التولٌع  ...................:التارٌخ ................:
العمل  .................................:هتف العمل ...............................:
هاتف المنزل  ...................................:رلم آخر .........................:

خاص ببيانات
الطالبة

االسم ....................................:

خاص بإدارة
المدرسة

وكٌلة شؤون الطالبات :
االسم ................................................:

لائدة المدرسة :
االسم ................................................:

التولٌع ...............................:

التولٌع ...............................:

التارٌخ :

/

/

الصف ...................:

التارٌخ :

/

/

