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 ١ .٣ .٨القواعد الخاصة باإلجراءات التربوية والحفاظ على النظام
اجراءات تأديبية
 .١اإلنذارات.
 .٢مناقشة الطالبة.
 .٣تكليف الطالبة بواجبات إضافية تتيح للطالبة إدراك خطأھا.
 .٤التسجيل في دفتر الفصل عند خرق قواعد المدرسة} .انظر الضوابط ){(٢
 .٥التسجيل في دفتر الفصل عند اإلزعاج المتكرر أثناء الحصة أو عند صدور سلوك غير الئق .يكون التسجيل
باللون األحمر في حالة أسباب تتعلق بالسلوك والتي تؤدي للحصول على إنذار  ،أما في باقي الحاالت فيكون
التسجيل في دفتر الفصل بأي لون آخر} .انظر الضوابط ){(١
 .٦يتم إخطار ولي األمر من خالل النموذج الخاص بعد التسجيل مرتين في دفتر الفصل نتيجة للسلوك المزعج.
 .٧البقاء في المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي ھو اجراء عام يمكن اللجوء إليه في حاالت مختلفة مثل عدم االلتزام
بالزي المدرسي ،عدم أداء الواجب المنزلي ،التأخر عن موعد المدرسة ،اإلزعاج أثناء الحصة وغيرھا .اتخاذ
ھذا اإلجراء التربوي ھو أمر يتخذه كل مدرس ويحدد الواجبات المدرسية المطلوب أداؤھا في فترة بقائھا بعد
انتھاء اليوم الدراسي.
يطبق ھذا اإلجراء بقدر اإلمكان في يوم الخميس التالي ليوم اتخاذ ھذا القرار في وقت حصص مجموعات
النشاط .وبذلك تحرم الطالبة من حصص مجموعات النشاط في ھذا اليوم .يجب إخطار ولي األمر كتابيا ً أو
تليفونيا ً.
عالوة على ذلك يمكن استغالل ھذه الحصص لتعويض أي اختبار تحريري لم تقم به الطالبة .تتم عملية
اإلشراف في تلك الحاالت بالتناوب بين المدرسين ممن ليس لديھم ححص النشاط .يقوم نائب المدير بإعداد
قائمة أبجدية بأسماء المدرسين للتناوب.
 .٨اجراء لقاء مع ولي األمر.

اجراءات الحفاظ على النظام
 .١اإلنذار كتابيا ً بعد تسجيل اسم الطالبة في دفتر الفصل ثالث مرات نتيجة صدور سلوك مزعج .يمكن أيضا ً
الحصول على إنذار كتابي في حالة سلوك غير الئق تجاه زميالتھا أو تجاه المدرس.إذا تم بعد اإلنذار الكتابي
مرة أخرى التسجيل باللون األحمر يعقد تلقائيا ً اجتماع فصل .يترتب على الحصول على إنذار كتابي الحصول
بالتبعية على درجة ) (٣في السلوك في الشھادة التالية .ال يؤثر الحصول علي إنذار كتابي في النصف األول
من العام الدراسي على درجة السلوك في شھادة آخر العام الدراسي في حالة تحسن سلوك الطالبة في النصف
الثاني من العام الدراسي وعدم حصولھا على إنذار آخر.
ً
في حالة تكرار الحصول على أكثر من إنذار نتيجة سوء السلوك فإن درجة السلوك تصبح تلقائيا ).(٤
 .٢التھديد بالحرمان من حضور الحصص الدراسية أو أية أنشطة مدرسية أخرى.
 .٣الحرمان من حضور األنشطة المدرسية.
 .٤الحرمان من المدرسة وحضور الحصص الدراسية )بحد أقصى  ٥أيام(.
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 .٥التھديد بالفصل من المدرسة.

 .٦الفصل من المدرسة.
ال يتم الفصل إال بعد التنبيه والتھديد بالفصل.
يسمح للطالبة بشرح وتوضيح موقفھا قبل اتخاذ أي إجراء تجاھھا من إجراءات الحفاظ على النظام .أما في حالة
اإلجراء من رقم  ٣إلى  ٦يسمح لھا باختيار مدرس للتعبير عن موقفھا .كذلك يسمح لألھل بالتدخل لشرح األمر.

اتخاذ القرارات بشأن إجراءات الحفاظ على النظام
يقوم مدرس الفصل باإلجراء رقم .١
اإلجراء رقم  ٢إلى  ٤من اختصاص المدرسين المشتركين في اجتماع الفصل.
اإلجراء رقم  ٥و  ٦من اختصاص االجتماع العام للمدرسين.
يتم تسجيل جميع اإلجراءات المتخذة تجاه الطالبة للحفاظ على النظام واالحتفاظ بھا في ملفھا وإخطار ولي األمر بھا.
االجتماع العام للمدرسين ٢٠١٠/١٢/٨

ضوابط االجراءات التربوية والحفاظ على النظام
) (١التسجيل في دفتر الفصل نتيجة ألسباب تتعلق بالسلوك
 .١التسجيل باللون األحمر في دفتر الفصل يتم فقط في حالة صدور سلوك مزعج من قبل الطالبة .ويعني ذلك:
إزعاج أثناء الحصة ،عدم إحترام المدرس ،التحدث مع المدرس بأسلوب غير الئق ،ضرب أو مزاحمة
زميالتھا ،سلوك عدواني أو مھين تجاه زميالتھا ،الخ.
 .٢بعد التسجيل مرتين باللون األحمر في دفتر الفصل يسري ابتداء من العام الدراسي  ٢٠١٥/٢٠١٤اآلتي :يتم
إخطار ولي األمر من خالل النموذج الخاص بذلك.
 .٣بعد التسجيل  ٣مرات باللون األحمر في دفتر الفصل أو عند خرق صريح متعمد للقواعد مرة واحدة يقوم
مدرس الفصل بإرسال إنذار وذلك أيضا ً من خالل النموذج المخصص لذلك.
 .٤إذا تم بعد اإلنذار التسجيل باللون األحمر مرة رابعة يعقد تلقائيا ً اجتماع فصل.

) (٢التسجيل في دفتر الفصل نتيجة ألسباب أخرى
 .١التسجيل في دفتر الفصل بأي لون آخر مثل األزرق أو األسود يتعلق بخرق القواعد األخرى والتي ال ّ
تقيم
كسلوك مزعج ،مثل عدم احضار أدوات الحصة ،عدم أداء الواجب المنزلي ،التأخر ،الخ.
 .٢يوجد على الخادم )السيرفار( الخاص بالمدرسة اإلخطار الكتابي لولي أمر الطالبة باللغتين األلمانية والعربية
تحت قائمة ) .(Vordrucke DSB/Lehrerيستخدم ھذا النموذج عند قيام الطالبة بخرق متكرر ألحد قوانين
المدرسة مثل :عدم أداء الواجب المنزلي أو عدم االلتزام بالمواعيد .بذلك يمكن استخدام ھذا النموذج في جميع
حاالت "التسجيل في دفتر الفصل باللون األسود واألزرق" وليس في حاالت "التسجيل باللون األحمر"
)ألسباب تتعلق بالسلوك(.
ويجب في جميع األحوال تدوين ھذا الخرق المتكرر في دفتر الفصل.
يمكن لجميع مدرسي المواد وكذلك مدرسي الفصول استخدام ھذا النموذج وتحديد توقيت إرساله إلى ولي أمر
الطالبة )عادة ما يكون بعد التسجيل من مرتين إلى ثالث مرات في دفتر الفصل(.
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) (٣إبالغ ولي األمر باإلجراءات التربوية والحفاظ على النظام
تعتبر الخطوات الثالث التالية ھي وسيلة إلبالغ ولي األمر بما قد يصدر عن كريمته من سوء سلوك ،حتى يقوم
بدعمنا.
يحصل ولي األمر كخطوة أولى كتابية على نموذج "معلومات ألولياء األمور" ،وھو يھدف في المقام األول إلى
إبالغه بالسلوك الذي صدر عن كريمته مع رجاء أال يتكرر مرة أخرى .وفي حالة خرق آخر لقواعد المدرسة
فإنه يتم إجراء مقابلة مع ولي األمر أو تطبيق جزاء البقاء في المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي .كما يتم تسجيل
الطالبة في دفتر الفصل كنوع من التوثيق.
يحصل ولي األمر كخطوة ثانية على نموذج "إخطار إلى ولي األمر عند التسجيل مرتين في دفتر الفصل نتيجة
أسباب تتعلق بالسلوك" وذلك كما واضح من المسمى عند تسجيل كريمته مرتين في دفتر الفصل نتيجة سلوك
مزعج .وھو لتنبيھه أنه في حالة تسجيل اسم كريمته مرة ثالثة نتيجة ھذا السلوك فإنھا تحصل على "إنذار".
تحصل الطالبة كخطوة ثالثة على "إنذار" كتابي بعد تسجيلھا ثالث مرات في دفتر الفصل بسبب سلوكھا
المزعج.
ً
يؤدي اإلنذار الكتابي إلى حصول الطالبة تلقائيا على درجة ) (٣في السلوك في الشھادة التالية.
يمكن ألي طالبة الحصول على "إنذار" كتابي مباشرة وذلك في حالة صدور سلوك غير الئق تجاه زميالتھا
أو تجاه المدرس.
توجد جميع تلك النماذج على خادم المدرسة ) (serverتحت قائمة  .Vordrucke/DSB-Lehrerبرجاء عدم
استخدام ھذه النماذج المعدلة.

) (٤تطبيق إجراء البقاء بالمدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي
البقاء في المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي ھو إجراء عام يمكن اللجوء إليه في حاالت مختلفة مثل عدم االلتزام
بالزي المدرسي ،عدم أداء الواجب المنزلي ،التأخر عن موعد المدرسة ،اإلزعاج أثناء الحصة وغيرھا .يقوم
المدرس المعني باتخاذ ھذا القرار التربوي ويحدد الواجبات المدرسية المطلوب أداؤھا أثناء ھذا الجزاء .يطبق
ھذا الجزاء في أقرب يوم خميس في موعد حصص مجموعات النشاط ،وبذلك تحرم الطالبة من حصص
مجموعات النشاط في ھذا اليوم .يتم إخطار ولي األمر كتابيا ً أو تليفونيا ً.
يمكن استغالل ھذا الموعد أيضا ً ألداء امتحان قد تغيبت الطالبة عنه .يتم اإلشراف من قبل مدرس ليس لديه
حصص مجموعات النشاط ،وذلك وفقا ً لقائمة أبجدية.
تسري القواعد التالية إلجراء "البقاء في المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي":
 .١يتم ھذا اإلجراء بالقاعة رقم ) ٣١٢قاعة المجموعات(
 .٢تجلس كل طالبة بمعزل عن األخرى ويفصل بينھما مكتب.
 .٣ال يسمح باألكل والشرب.
 .٤ال يسمح باالستماع إلى الموسيقى.
 .٥الفترة كلھا فترة عمل ،وما يتبقى من مھام فيجب إتمامھا كواجب منزلي.
 .٦ممنوع إنھاء ذلك اإلجراء قبل انتھاء الموعد.
ملحوظة :إذا تم تطبيق ذلك اإلجراء نتيجة سلوك مزعج ،فإنه ال يتم التسجيل باللون األحمر في دفتر الفصل،
ويكتفى فقط بالتسجيل باللون األسود كمعلومة لمدرس الفصل وباقي المدرسين .بذلك ال يحتسب ذلك
السلوك كسلوك مؤدي للحصول مع التسجيل المتكرر على إنذار.
االجتماع العام للمدرسين ٢٠١٤/٩/٣٠
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