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  السادة أولٌاء األمور المحترمٌن 

 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 9109/9191والتعدٌل السلوكً للعام الدراسً  نرفق نسخة من قانون االنضباط السلوكً والئحة التوجٌه

 ملٌن منكم توجٌه أبنائنا الطلبة بضرورة االلتزام بقوانٌن وأنظمة المدرسةآ.  لالطالع علٌها واالحتفاظ بها

 

 

 ٌرجى التوقٌع فً أسفل الورقة و إعادتها فً الٌوم التالً لحفظها فً ملف الطالب . 

 

 :........................................................التارٌخ 

 :.........................................اسم ولً أمر الطالب 

 :.......................................توقٌع ولً أمر الطالب 

 

 

 مدٌرة المدرسة                                                                    

 اطمة مرشدف                                                                  
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 الئحة االنضباط السلوكي

 لطالب الصفوف
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 9191/ 9102للعام الذراسي   
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 -:أهداف الئحة اإلنضباط السلوكً للطلبة بالمجتمع المدرسً 

 منة تتوافر فٌها آاجب اتخاذها لتحقٌق بٌئة تربوٌة جراءات الوابطة تحدد القواعد والمعاٌٌر واإلتوفٌر مرجعٌة ض -0

 .معاٌٌر تحقٌق االلتزام بالقٌم والنظم المدرسٌة 

 .تهٌئة البٌئة التربوٌة والتعلٌمٌة المناسبة للطالب و المعلمٌن وإدارة المدرسة لتحقٌق أهداف العملٌة التربوٌة  -9

 وتعهدها بالتشجٌع والرعاٌة والحد من المشكالت السلوكٌة لدى الطلبة , االرتقاء بالسلوكٌات االٌجابٌة وتعزٌزها  -3

 .بكل الوسائل التربوٌة الممكنة 

 .توفٌر أسالٌب واضحة للعاملٌن فً المٌدان التربوي للتعامل مع سلوكٌات الطلبة وفق أسس تربوٌة مناسبة  -4

 بما ٌحقق , وأولٌاء أمورهم باألنظمة والتعلٌمات الخاصة بالسلوك وأهمٌة االلتزام بها تعرٌف الطلبة  -5

 .االنضباط الذاتً لسلوك الطالب 

 -: ا نتوقعه من الطالبم

 .ساءة للوطن أو الدٌن التقالٌد والقٌم الدٌنٌة وعدم اإلالتمسك بالعادات و -0

 .7331الساعه  قبل االلتزام بالحضور الصباحً المبكر -9

 اللقاءات والمإتمرات الداخلٌة والخارجٌة , المحاضرات , االذاعة الصباحٌة , االستماع الفعال داخل الصف  -3

 .الكتب والمستلزمات المدرسٌة الخاصة و المحافظة علٌها  إحضار جمٌع -4

 ,احترام العاملٌن ,  الحفاظ على ممتلكات المدرسة, حسن المظهر , النظافة , النظام , العمل بجد  -5

 .خرٌن الحرص والحساسٌة تجاه مشاعر اآل, احترام الطلبة االخرٌن  

 .خرٌن لفظٌا وجسدٌا ومعنوٌا عدم اإلساءة لآل -6

 نحو الوجهة  و، ال بعد الحصول على بطاقة خاصة للخروج إ, جول داخل المدرسة أثناء الحصص عدم الت -7

 المطلوبة فقط 

 . باآلداب المخلة السلوكٌات عن االبتعاد -8

 .تناول وجبات صحٌة وتجنب أطعمة الوجبات السرٌعة والمشروبات الغازٌة واللبان والمكسرات  -9

 .االلتزام بنظام وقوانٌن استخدام الحافالت المدرسٌة  -01
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 برنامج القٌم السلوكٌة

 

 . ( ، اآلخرٌن البٌئة, الطالب , المعلم , العلم ) االحترام قٌمة  -0

  ( .الوطن ، المدرسة ) غرس قٌمة االنتماء و الوالء  -9

 . تعزٌز قٌمة الصالة   - 3

 .تعزٌز قٌمة االمانة   - 4

 . تعزٌزقٌمة المرونة  – 5

 . تنمٌة قٌمة العمل التطوعً -6

 . بث روح التمٌز -7

 

 األنظمة والقوانٌن فً المطعم

 

 .الدخول والخروج فً طابور منتظم من المطعم  .0

 . األكل و الشرب داخل المطعم فقط  .9

 . االلتزام بآداب الطعام  .3

 . لفاظ النابٌةاحترام العامالت والبعد عن األ .4

 .مغادرة المطعم بعد التؤكد من نظافة المكان و ترتٌبه  .5

 .غسل الٌدٌن بعد الطعام  .6

 

 األنظمة والقوانٌن فً الملعب

 

  . المحافظة على نظافة الساحات والمالعب .0

 . الركض السرٌعتجنب  .9

 .  اللعب بلطف وهدوء .3

 . (اللعبة الكبٌرة ) انتظار الدور عند اللعب  .4

  األنظمة والقوانٌن فً دورات المٌاه

 . المٌاه دورة مغادرة قبل المقعد نظافة من التؤكد .0

 . غسل الٌدٌن جٌدا بعد استعمال دورة المٌاه . 9

 .األٌدي غسل عند المٌاه هدر عدم. 3

 . استعمال المحارم الورقٌة لتجفٌف األٌدي . 4
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  األنظمة الصفٌة

 

 . احترام المعلم والزمالء .0

 .احترام آراء االخرٌن وتقدٌرها  .9

 . بصوت واضح و مسموع  التحدث بعد االستئذان .3

 . االنصات لالخرٌن عند التحدث وعدم مقاطعتهم .4

 . الحفاظ على نظافة الفصل واحترام ممتلكاته .5

 . المشاركة فً ممتلكات الفصل التعاون من خاللنشر روح  .6

 . انهاء الواجب الصفً فً الوقت المحدد .7

 .التعلٌمات المعطاه من قبل المعلم اتباع  .8

 . ترتٌب الصف بعد االنتهاء من النشاط  .9

 .االلتزام بآداب و قوانٌن الصف .  01

 

 .جراءات المتبعة المخالفات السلوكٌة و اإل
 

 : التؤخر الصباحً  – 0

 

 

 

 

 sisابالغ ولً االمر عن طرٌق رسالة –توجٌه الطالب بشكل فردي  

 . sisاعادة ارسال الرسالة عن طريق برنامج  

 تنبيه شفوي لولي االمر -االتصال بولي أمر الطالب 

 تنبٌه كتابً  

 استدعاء ولً االمر لمناقشة اسباب التؤخٌر –تنبٌه كتابً ثانً  

 ولً أمرالطالباالجتماع ب+ انذار خطً ثانً  

 ٌحول الطالب للجنة االنضباط السلوكً  
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 : الغٌاب عن المدرسة  – 9

 

 سبب  مقبول لتوضٌحطبً أو خطً  على ولً أمر الطالب تقدٌم عذر

 . الغٌاب 

 .معتمد  احضار تقرٌر طبً: فً حالة المرض  .0

 .للمتابعةفً حالة هناك أسباب أخرى نفسٌة ٌتم تحوٌل لؤلخصائً االجتماعً  .9

وإلدارة موضحا سبب الغٌاب ومدته دارة المدرسة  مسبقا برسالة خطٌة إعالم إ: فً حالة السفر  .3

 .لمدرسة الحق فً رفضها أو قبولهاا

 بدون عذر مقبولدروس فً حال الغٌاب المدرسة  غٌر مسإولة عن تعوٌض ال  . 

  قبل من له للمتابعة  برنامج وضعمن دون عذر طبً  اٌام  6فً حال تكرار غٌاب الطالب أكثر من 

 . لمعرفة األسباب   األخصائً

 فً حال التكرار   انذار خطً أول 

  انذار خطً واالجتماع مع ولً األمر فً حال التكرار 

  م اتباع قوانٌن مجلس أبو ظبً للتعلٌم ٌوم متصلة سٌت 05فً حالة الغٌاب أكثرمن . 

 

 : اإلخالل باألنظمة الصفٌة - 3

 

 

  

  : عدم احترام ممتلكات المدرسة واآلخرٌن - 4
 

 sisارسال رسالة لولً االمر عن طرٌق برنامج  –توجٌه الطالب للخطؤ  

 ثم اعادة ارسال الرسالة لولً االمر بتكرر السلوك  –تنبٌه  شفهً الطالب                      

وٌحول الطالب لؤلخصائً االجتماعً لمتابعة السلوك classdojoخصم من نقاط برنامج                         

 .وارسال رساله العالمه بتحوٌل الطالب لؤلخصائً 

 تنبٌه كتابً واستدعاء ولً االمر   

 ٌحول الطالب للجنة االنضباط السلوكً  

 sisارسال رسالة لولً االمر عن طرٌق برنامج  –توجٌه الطالب للخطؤ  

 ثم اعادة ارسال الرسالة لولً االمر بتكرر السلوك  –تنبٌه  شفهً الطالب                      

وٌحول الطالب لؤلخصائً االجتماعً لمتابعة classdojoخصم من نقاط برنامج                         

 .السلوك وارسال رساله العالمه بتحوٌل الطالب لؤلخصائً 

 تنبٌه كتابً واستدعاء ولً االمر   

 ٌحول الطالب للجنة االنضباط السلوكً  
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 :حضار المستلزمات المدرسٌة ٌومٌا التقصٌر فً إنجاز الواجبات وإ -5

 

 

 : (الصف ، الملعب ، المطعم ، المختبرات ، دورات المٌاه ) نظافة المدرسة عدم المحافظة على  -6

 استعمال األلفاظ النابٌة فً المدرسة -7

 

ارسال رسالة لولً االمر عن طرٌق برنامج  –توجٌه الطالب للخطؤ  
sis 

 ثم اعادة ارسال الرسالة لولً االمر بتكرر السلوك  –تنبٌه  شفهً الطالب    
 

االتصال بولً األمر البالغه بتحوٌل الطالب لؤلخصائً االجتماعً                          
 لمتابعة السلوك 

 تنبٌه كتابً واستدعاء ولً االمر                      
 

                        

 التعهد بإنجاز جمٌع الواجبات المطلوبة فً البٌت  

 وتصحٌح الخطؤ توجٌه فردي للطالب                          

 تنبيه شفهي للطالب          

 داري متابعة ممتابعة من قبل المشرف اإل 

االجتماعً وٌحول الطالب لؤلخصائً classdojoخصم من نقاط برنامج  

 .لمتابعة السلوك وارسال رساله العالمه بتحوٌل الطالب لؤلخصائً 

 تنبٌه كتابً واستدعاء ولً االمر  
 

 لٌهملمن أساء إ االعتذار+   توجٌه فردي للطالب                        

 sisارسال رسالة لولً االمر عن طرٌق برنامج  –تنبٌه شفهً للطالب                 

وٌحول الطالب لؤلخصائً االجتماعً classdojoخصم من نقاط برنامج  

 .لمتابعة السلوك وارسال رساله العالمه بتحوٌل الطالب لؤلخصائً 

 تنبٌه كتابً واستدعاء ولً االمر 

 ٌحول الطالب للجنة االنضباط السلوكً 



 

 

Al Ittihad National Private School 
 مذرسة االتحاد الوطنية الخاصة

 

 

 
 

 :فً المدرسة الزمالءعتداء على اال -8

 

 

 

 :إهمال النظافة الشخصٌة  -9

 

 : عدم االلتزام بالزي المدرسً -01

 

 sisمر عن طرٌق برنامج إرسال رسالة لولً األ –توجٌه الطالب للخطؤ 

 مر بتكرر السلوكثم إعادة إرسال الرسالة لولً األ –تنبيه  شفهي الطالب 
 

عالمه بتحويل الطالب صائً االجتماعً لمتابعة السلوك وإرسال رسالة إليحول الطالب لألخ
 .لألخصائي 

 كتابي واستدعاء ولي االمرتنبيه 

 يحول الطالب للجنة االنضباط السلوكي

 توجٌه فردي للطالب 

 تنبٌه شفهً للطالب

 متابعة ممتابعة من قبل المشرف االداري

ويحول الطالب لألخصائي االجتماعي لمتابعة السلوك وارسال classdojoخصم من نقاط برنامج 

 .رساله العالمه بتحويل الطالب لألخصائي 

 تنبيه كتابي واستدعاء ولي االمر 

 .توجٌه فردي للطالب وارسال رسالة لولً امر الطالب 

 اعادة ارسال الرسالة لولً االمر  –تنبٌه شفهً للطالب 

 متابعة ممتابعة من قبل المشرف االداري 

ويحول الطالب لألخصائي االجتماعي لمتابعة السلوك وارسال classdojoخصم من نقاط برنامج 

 .رساله العالمه بتحويل الطالب لألخصائي 

 تنبيه كتابي واستدعاء ولي االمر 


