 ٨ .٤ .٨القواعد الخاصة بالتغيب عن الدراسة للصفوف من األول إلى الثانى عشر
.١

قواعد عامة
فى حالة عدم استطاعة الطالبة الحضور للمشاركة فى الدراسة أو فى أنشطة مدرسية أخرى تعتبرھا المدرسة
أنشطة ملزمة يقوم والدا الطالبة بإبالغ المدرسة بذلك على الفور.
اإلبالغ عن الغياب تليفونيا أو كتابيا )بريد إلكترونى أو فاكس أو خطاب( صباح أول يوم غياب حتى الثانية
عشرة ظھرا يعد أمرا ملزما ،ولكنه ال يعد اعتذارا عن الغياب.
عند العودة إلى المدرسة تقدم الطالبة اعتذارا كتابيا من ذويھا لمدرس الفصل ،وذلك يوم عودتھا ،يتضح منه
سبب ومدة الغياب.
فى حالة استمرار المرض لمدة تزيد عن يومين دراسيين يجب تقديم االعتذار الكتابى فى اليوم الدراسى الثالث
على األكثر.
فى بعض الحاالت الخاصة يمكن طلب شھادة طبية ،وال تستطيع المدرسة قبول الشھادات الطبية التى يكتبھا
الوالدان لكريمتھما.
فى حالة عدم حصول المدرسة على االعتذار الكتابى فى الموعد المحدد )ولى األمر ملزم بإحضار االعتذار(،
يعد الغياب غيابا بدون اعتذار.
فى حالة التغيب بدون اعتذار فى يوم يعقد به امتحان أو اختبار معلن عن موعده تحصل الطالبة على تقدير
"ضعيف جدا") .فى الصفوف من الثانى إلى الثانى عشر(
فى حالة عدم القدرة على إيجاد درجة شفوية مستمرة للطالبة بسبب أيام الغياب الخاصة بھا ،يمكن تحديد درجتھا
الشفوية للشھادة بواسطة امتحان بديل يشمل ما تمت دراسته فى نصف العام الدراسى.
ويكون اللجوء إلى ھذا الحل إذا كان غياب الطالبة بدءا من  %١٠من الحصص الدراسية.

.٢

اإلجراءات المتبعة فى حالة الغياب بدون اعتذار
 فى المرة األولى التى يكون فيھا الغياب بدون اعتذار يتم تدوين اسم الطالبة فى دفتر الفصل. فى المرة الثانية التى يكون فيھا الغياب بدون اعتذار يكتب مدرس الفصل خطابا إلى والدى الطالبة. فى المرة الثالثة التى يكون فيھا الغياب بدون اعتذار يطلب مدرس الفصل مقابلة والدى الطالبة. فى المرة الرابعة تحصل الطالبة على إنذار من مدير المدرسة ،وإذا لم يكلل ھذا اإلجراء بالنجاح تلجأ المدرسة إلىإجراءات أخرى مثل الفصل المؤقت من المدرسة أو عمل امتحان لتحديد مستوى الطالبة ،والقرار ھنا يصدره
اجتماع مجلس الفصل.

.٣

الحد األدنى للمشاركة فى الدراسة
تعد المشاركة المنتظمة فى الحصص الدراسية شرطا أساسيا للنجاح المدرسى ،لذلك فإن عدد أيام الغياب بالمدرسة
األلمانية للراھبات بالقاھرة سواء كان الغياب باعتذار أو بدون اعتذار محدود.
وال يسمح للطالبة بتخطى  ٢٠يوم غياب )أيام دراسية( فى العام الدراسى.
وال تشمل ھذه األيام ما يلى:
 طلبات األجازة التى تقدم لمدير المدرسة عن طريق مدرس الفصل فى الموعد المحدد )قبل موعد األجازة بأسبوع أيام الغياب المرتبطة بالمدرسة )مثل المشاركة فى التبادل الطالبى أو بروفات الكورال أو المسابقات الرياضيةالخاصة بالمدارس(

 فى حالة تخطى العشرين يوما يجب على الطالبة البقاء إلعادة الصف الدراسى ،ويبت اجتماع مجلس الفصل فيمايختص باالستثناءات فى الحالة المسببة مثل المرض الشديد.
عند كثرة الغياب يجب على والدى الطالبة السعى لمقابلة مدرس الفصل.
.٤

تعويض ما يفوت الطالبة من دروس
تلتزم الطالبة بتعويض ما فاتھا من دروس بشكل مستقل ،على يقوم المدرس بإعطائھا ما تم توزيعه على الطالبات من
أوراق للتدريب أو نسخ مصورة ،كما يجيب على أسئلتھا حول ما فاتھا من دروس.

.٥

إعادة االمتحانات واالختبارات المعلن عن موعدھا
فى حالة تغيب الطالبة فى يوم يعقد فيه امتحان أو اختبار معلن عن موعده ،وذلك ألسباب خارجة عن إرادتھا ،ال يجب أن
يؤثر ھذا سلبيا على درجة الشھادة ،وينبغى أن تتاح الفرصة أمام الطالبة ألداء ھذا االمتحان فى موعد قريب من الموعد
األصلى أو أن تطلب منھا درجة بديلة بنفس مستوى االمتحان ،والقرار ھنا يرجع إلى مدرس المادة.
ويجب على الطالبات االستعداد االمتحان أو االختبار المعلن عن موعده الذى فاتھن ،وذلك ابتداء من عودتھن إلى
المدرسة بعد الغياب ،علما بأن المدرس يراعى فترات الغياب الطويلة بسبب المرض عند تحديده لموعد إعادة االمتحان.

.٦

القواعد الخاصة باالمتحانات فى الصفين الحادى عشر والثانى عشر
 فى حالة عقد امتحان يوم مرض الطالبة يجب دائما تقديم شھادة طبية بذلك ،وينبغى أن تكون الفرصة متاحة أمامالطالبة إلعادة االمتحان ،ويجب على الطالبات االستعداد االمتحان الذى فاتھن ،وذلك ابتداء من عودتھن إلى المدرسة
بعد الغياب ،علما بأن المدرس يراعى فترات الغياب الطويلة بسبب المرض عند تحديده لموعد إعادة االمتحان.
 فى حالة عدم قيام الطالبة بتقديم الشھادة الطبية فى الموعد المحدد )التزام الطالبة بإحضار الشھادة الطبية( ،يعدالغياب غيابا بدون اعتذار.
 عند الغياب بدون اعتذار تحصل الطالبة على "صفر" فى االمتحان. فى حالة كثرة غياب الطالبة مما يتعذر معه تحديد مستواھا ،يحل محل تقييم المستوى تعليق "ال يمكن تحديده"،ويعادل ھذا التعليق درجة "صفر".

االجتماع العام ألعضاء ھيئة التدريس المنعقد فى ٢٠١١/٦/٢٧

