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سياسة االنضباط السلوكي
الهدف
تتوقع مدارس المملكة التزام طلبتها بمستوى عالي من االنضباط السلوكي .تتبع مدارس المملكة سياسة انضباط واضحة متفقة مع
تعليمات وقوانين وزارة التعليم بهدف توفير بيئة مناسبة يشعر فيها الموظفين والطالب باألمان واالحترام .كما تحرص المدارس على
تقديم تجربة تعليمية يعزز فيها السلوك عملية التعليم والتعلم .فسلوكيات الطالب اإليجابية تؤدي إلى تحقيق التميز والنجاح األكاديمي.
تهدف سياسة االنضباط في مدارس المملكة وإجراءاتها وممارساتها إلى تعزيز السلوك اإليجابي ومعالجة السلوكيات التي ال تعكس
قيم ومبادئ مدارس المملكة .فالمدارس تتوقع األفضل من طلبتها دائما.
العدالة التصالحية وسياسة عدم التهاون
إن الهدف من سياسة االنضباط السلوكي في مدارس المملكة هو توفير بيئة تعزز وتحفز عملية التعليم والتعلم .فبدال من تطبيق
العقوبات ،يعتمد النظام على مبدأ العدالة التصالحية ،حيث يتم تمكين الطالب من حل النزاعات بأنفسهم من خالل جمعهم في
مجموعات صغيرة لمناقشة قضاياهم وطرح مشاكلهم .يتم استخدام هذا النهج قدر اإلمكان لضمان التغيير المستدام وتحسين البيئة
المدرسية.
ال تتهاون المدارس إطالقا في االنتهاكات الجسيمة لسياسة االنضباط في مدارس المملكة ،مثل التنمر ،أو االعتداء الجسدي ،أو إحداث
فوضى بشكل متكرر لبيئة الفصل الدراسي أو إساءة استخدام المواد التعليمية .في حال حدوث مخالفات جسيمة يتم تصعيد األمر
وتحويل الطالب مباشرة إلى لجنة االنضباط السلوكي ،مما قد يترتب عليه إيقافه عن الدراسة لحين االنتهاء من عملية التحقيق .والهدف
من هذا اإلجراء تأمين الحماية للطالب والموظفين ورفع مستوى توقعات المدارس من سلوكيات الطالب.
مسؤوليات الموظفين
المدير التنفيذي

المرجع  /النهائي في قضايا االنضباط السلوكي والتي تستدعي فصل الطالب نهائيا من المدرسة.

العميد األكاديمي
الوكالء اإلداريين
الوكالء األكاديميين
المرشدون الطالبيون

يضمن تطبيق سياسة االنضباط في مدارس المملكة بشكل عادل ومستمر.
يتعامل مع قضايا االنضباط بطريقة إيجابية.
التأكد من إشعار أولياء األمور بسياسة االنضباط وتفعيل دورهم في المساعدة في ضبط السلوك.
الحكام النهائيون في قضايا االنضباط.

أعضاء هيئة التدريس

تطبيق سياسة وإجراءات مدارس المملكة في االنضباط السلوكي بشكل مستمر وعادل.
التعامل مع قضايا االنضباط بطريقة إيجابية.
التأكد من إشعار أولياء األمور والتأكيد على دورهم في المساعدة في ضبط السلوك.

إداريو وموظفو المدارس يجب معاملتهم بنفس مستوى االحترام من قبل الطالب كما هو الحال مع أعضاء الهيئة التدريسية.
تبليغ المسؤولين في المراحل عن أي مخالفات سلوكية
بشكل عام
دعم سياسة وإجراءات االنضباط السلوكي في مدارس المملكة.
يلتزم الطلبة بدليل الطالب  /أولياء األمور المتبع في مدارس المملكة
الطلبة
يلتزم الطلبة بالحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد ،وحضور جميع الحصص الدراسية ،واتباع
تعليمات المعلمين.
من حق الطلبة الحصول معاملة عادلة وثابتة.
لهم الحق في المشاركة وإبداء الرأي
االلتزام بما ورد في دليل األهل /الطالب في مدارس المملكة.
أولياء األمور
دعم سياسة وإجراءات االنضباط المطبقة في مدارس المملكة.
إبالغ مدارس المملكة بالقضايا واألمور التي قد تؤثر على سلوك الطالب (المرض ،وما إلى ذلك)
يناقش القضايا المتعلقة باالنضباط السلوكي مع الموظف المعني.
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تكريم وتحفيز الطلبة
يستجيب الطلبة بشكل جيد عندما يتم تشجيعهم ومكافأتهم على سلوكهم وأفعالهم اإليجابية .فمن المتوقع أن يتصرف الطالب بشكل مالئم
بمجرد إدراكهم أن السلوك اإليجابي يحقق امتنانا وتقديرا إيجابيا .لدى كل معلم وإدارة خطة مشتركة إلدارة السلوك ،والتي تشمل مكافأة
سلوك الطالب اإليجابي ومحاسبته على المخالفات.
برنامج التكريم على مستوى المدرسة
تدرك المدارس أهمية التحصيل األكاديمي فالمؤهالت األكاديمية المتميزة هي الوسيلة للتسجيل في الجامعات المرموقة .كما تؤمن
بأن التعليم القائم على القيم له نفس األهمية ويتم التعبير عنه من خالل القيم األساسية لمدارس المملكة وهي :المواطنة العالمية،
التعلم المبتكر ،التعلم المستمر ،تحمل الصعاب وقبول التحديات .ويتم من خالل هذه القيم تعزيز تحمل المسؤولية واالعتماد على
النفس في التعلم .يتعلم الطالب في المدارس احترام تنوع الثقافات والتعايش معها بإيجابية.
تحرص المدارس على تعزيز القيم اإلنسانية األساسية مثل االحترام وقبول االختالفات ووجهات النظر وتحمل المسؤولية وقبول
التحديات واإلصرار وقوة العزيمة والمرونة والصدق لتنمية شعور الطالب بالمسؤولية وزيادة انضباطهم وقدرتهم على التكيف مع
العالم .من خالل تلك القيم يصبح طلبة المدارس واثقين ومتسامحين ومرنين ويتمتعون بالنزاهة ومهارات القيادة .فمن خالل المدرسة
يتم تعليمهم القيم والمسؤوليات الالزمة ليصبحوا أعضاء فعالين في مجتمعنا.
رياض األطفال
ستقوم مرحلة رياض األطفال ( )KGبتكريم طلبتها من خالل تنظيم احتفالين تكريم في نهاية كل فصل دراسي حسب المعايير التالية:
الجائزة

احتفال تكريم نهاية الفصل الدراسي لمرحلة رياض األطفال
نوع التكريم

الحضور

شهادة تكريم للحضور المثالي في الفصل الدراسي (لن
يؤخذ في االعتبار التأخير)

الطالب المميز في الفصل الدراسي

شهادة تقدير /الطالب المميز في الفصل الدراسي
يختار المعلمون الطالب بناء على قيم مدارس المملكة
للفصل الدراسي.
يتم اختيار  10طالب مميزين في الفصل الدراسي من كل
شعبة في مرحلة رياض األطفال.
يجب مراعاة أن يتم تكريم جميع الطالب قبل نهاية العام.
القيم:
الفصل األول  /أكتوبر -ديسمبر
االحترام واألمانة
تقبل االختالفات وقبول اآلخرين
الفصل الثاني  /فبراير -إبريل
تحمل المسؤولية
قبول التحديات ،اإلصرار
تحقيق توقعات عالية
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الشخص (األشخاص)
المسؤولون
يقوم المراقبون بحصر
الحضور والغياب لكل طالب
حسب ما ورد في برنامج
رديكر  Redikerفي األسبوع
الذي يسبق موعد التكريم.
يقوم الوكيل اإلداري باإلعالن
عن أسماء المكرمين خالل حفل
التكريم.
يقوم الوكيل اإلداري بإعداد
ملف على  OneDriveليقوم
المدرسون بترشيح الطالب.
الوكيل اإلداري مسؤول عن
إصدار الشهادات
يقوم المعلم باإلعالن عن أسماء
الطالب المكرمين ويوضح
سبب حصول الطالب على
الجائزة.
يخصص الوكيل اإلداري لوحة
إعالنات لتكريم الطلبة المميزين
في الفصل الدراسي.

المرحلة االبتدائية
ستقوم المرحلة االبتدائية في كل من مدارس البنين والبنات ( )GIE ،BIEبتكريم الطالب من خالل تنظيم احتفال شهريٍّ لتكريم الطالب
واحتفال تكريم طلبة اختبار  MAPفي نهاية الفصل الدراسي األول حسب المعايير التالية:
االحتفال الشهري لتكريم طلبة المرحلة االبتدائية في مدارس البنين والبنات
الشخص (األشخاص) المسؤولون
نوع التكريم
الجائزة
يقوم المراقبون بحصر الحضور والغياب لكل طالب حسب
الحضور
الطالب:
ما ورد في برنامج رديكر  Redikerفي األسبوع الذي
شهادة تكريم للحضور المثالي الشهري (لن يؤخذ في االعتبار
يسبق موعد التكريم.
التأخير)
يقوم الوكيل اإلداري بشراء الدروع.
الصف:
يقوم الوكيل اإلداري باإلعالن عن أسماء المكرمين خالل
حصول الصف على درع الحضور لذلك الشهر
حفل التكريم.
يحصل الفصل الحاصل على أعلى حضور درعا يتم تناوبه كل
شهر.
(المرحلة االبتدائية بنين /صف  ، 1المرحلة االبتدائية الدنيا بنات
 /صف  ، 1المرحلة االبتدائية العليا بنات /صف )1
يقوم الوكيل  /المرشد الطالبي بإعداد ملف على
شهادة تقدير
الطالب المميز في
الشهر
يختار المعلمون الطالب بناء على قيم مدارس المملكة لكل شهر OneDrive .لكي يقوم المدرسون بترشيح الطالب شهريا.
يتم اختيار ما بين  3-2طالب من كل شعبة صفية كطالب مميز
الوكيل اإلداري والمرشد الطالبي هم المسؤولون عن
إصدار الشهادات.
في الشهر.
خالل احتفال التكريم ،يعلن المعلم عن الطالب المكرمين
القيم:
ويوضح سبب حصولهم على الجائزة.
سبتمبر :االحترام & الصدق.
يخصص المرشدون االجتماعيون لوحة إعالنات واحدة في
أكتوبر :تقبل االختالفات وآراء اآلخرين.
نوفمبر :يمتلك مهارات التفكير الناقد.
كل مبنى لتكريم طالب الشهرGIE ،GIE Lower( .
ديسمبر  /يناير :تحمل المسؤولية.
)BIE ،Upper
فبراير :قبول التحديات
مارس :المثابرة وتحقيق التوقعات العالية
حفل تكريم الطلبة التميزين في اختبارات مقياس التقدم األكاديمي (الماب) لنهاية الفصل الدراسي األول – المرحلة االبتدائية بنين وبنات
الشخص (األشخاص) المسؤولون
نوع التكريم
الجائزة
جميع الوكالء مسؤولون عن عملية تنظيم حفل التكريم
الميداليات
نتائج اختبار ( )MAP
وشراء الميداليات للطلبة.
يتم تكريم الطلبة الحاصلين على نتائج مرتفعة في اختبار قياس
التقدم األكاديمي على النحو التالي:
الميدالية الذهبية
الطالب الذين سجلوا أكثر من  ٪80أثناء اختبار  MAPفي فترة
منتصف العام الدراسي في كل من القراءة والرياضيات.
الميدالية الفضية
الطالب الذين سجلوا أكثر من  ٪80أثناء اختبار  MAPفي
فترة منتصف العام الدراسي في إحدى المواد التالية القراءة ،
الرياضيات أو العلوم.
الميدالية البرونزية
الطالب الذين حصلوا على أكثر نقاط "التقدم (التحسن) الملحوظ"
خالل اختبار  MAPفي فترة منتصف العام الدراسي في القراءة
 ،الرياضيات أو العلوم في كل صف.
شهادة شكر و تقدير
يحصل الطالب الذين سجلوا درجات أعلى من  ٪60أثناء اختبار
 MAPفي فترة منتصف العام الدراسي في القراءة أو الرياضيات
أو العلوم على شهادة شكر وتقدير.
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المرحلة الثانوية
ستقوم المرحلة الثانوية في مدارس البنين والبنات ( )GIH ،BIHبتكريم الطالب من خالل تنظيم حفل تكريم في نهاية كل فصل دراسي
وحفل واحد لتكريم الطلبة المميزين في نتائج اختبارات قياس التقدم األكاديمي ( )MAPفي نهاية الفصل الدراسي األول حسب
المعايير التالية:
الجائزة
الطالب المتميز في كل فصل
دراسي

حفل تكريم الطلبة المتميزين في نهاية الفصل الدراسي  -المرحلة الثانوية بنين وبنات
نوع التكريم
الشخص (األشخاص) المسؤولون
يتم تنظيم لجنة من الموظفين بما في ذلك المعلمين ،والمرشد
شهادة تقدير وقسيمة شرائية
األكاديمي ،والمرشد االجتماعي لكل صف دراسي الختيار الطالب
المكرمين .على سبيل المثال ،تسمى لجنة الصف السابع "لجنة تكريم
يتم اختيار الطالب على مستوى الصف
الدراسي
".طالب الصف السابع.
يتم اختيار طالبا واحدا لكل جائزة ولكل صف
دراسي ( 11 ،10 ،9 ،8 ،7و)12
مع األخذ بعين االعتبار أنه لن يكون هناك
مكرمين مكررين في حفلي التكريم.
القيم:
المواطنة العالمية :تقبل اختالف اآلراء
والمرونة /انفتاح الذهن ،واالحترام.
التعلم المبتكر :إظهار اإلبداع ،المغامرة ،وحب
االكتشاف.
التعلم المستمر :يظهر المسؤولية والنزاهة
واألمانة والتأمل والتفكير العميق.
العزم ،المثابرة واإلصرار والمرونة :يحقق
التوقعات العالية ويظهر إصرارا وحماسا.

تتألف كل لجنة "تكريم الطالب " من  3إلى  4معلمين (ال يوجد تكرار
في مجاالت المواد التي يدرسها المعلم) والمرشد األكاديمي والمرشد
االجتماعي.
عند اختيار الطالب يجب التنوع في االختيار وعدم التركيز على
الطالب الذين يتم تكريمهم طوال العام الدراسي (مثال  ،أفضل
)الطالب في المستوى األكاديمي  ،الحضور المثالي...وما إلى ذلك).
يقوم كل عضو من أعضاء لجنة التكريم بإحضار قائمة من ثالثة ()3
طالب مرتبين حسب األولوية لكل جائزة على أن يتضمن الترشيح
شرحا مكتوبا  /عن سبب الترشيح للجائزة الخاصة بهذه الفئة.
يجب أن يكون هناك تفسير وشرح مكتوب ألسباب الترشيح ومدى
انطباق القيم على الطالب.
يجب التوصل إلى اتفاق حول الطالب المكرمين
سيتم اإلعالن عن الطالب الفائز بالجائزة من خالل قراءة مسوغات
الترشيح ووصف أداء الطالب الذي أدى إلى فوزه بالجائزة.

سيحصل كل فائز بالجائزة على شهادة تكريم تحدد القيمة التي كرم
عليها و قسيمة شراء ويعود تحديد الجائزة لتقدير اللجنة.
حفل تكريم الطلبة التميزين في اختبارات مقياس التقدم األكاديمي (الماب) لنهاية الفصل الدراسي األول – المرحلة الثانوية بنين وبنات
الشخص (األشخاص) المسؤولون
نوع التكريم
الجائزة
جميع وكالء المدير مسؤولون عن عملية تنظيم حفل التكريم
الميداليات
نتائج اختبار ( )MAP
وشراء الميداليات للطلبة.
يتم تكريم الطلبة الحاصلين على نتائج مرتفعة في اختبار قياس
التقدم األكاديمي على النحو التالي:
الميدالية الذهبية
الطالب الذين سجلوا أكثر من  ٪80في اختبار  MAPفي فترة
منتصف العام الدراسي في كل من القراءة والرياضيات
الميدالية الفضية
الطالب الذين سجلوا أكثر من  ٪80في اختبار MAPفي فترة
منتصف العام الدراسي في إحدى المواد التالية القراءة،
الرياضيات أو العلوم.
الميدالية البرونزية
الطالب الذين حصلوا على أكثر نقاط "التقدم (التحسن) الملحوظ"
خالل اختبار  MAPفي فترة منتصف العام الدراسي في القراءة،
الرياضيات أو العلوم في كل صف.
شهادة شكر وتقدير
يحصل الطالب الذين سجلوا درجات أعلى من  ٪60في اختبار
 MAPفي فترة منتصف العام الدراسي في القراءة أو الرياضيات
أو العلوم على شهادة شكر وتقدير.
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عواقب السلوك
هناك مجموعة من عواقب المخالفات .وترتبط العواقب بمدى شدة وتكرار المخالفة .وللتذكير يجب تسجيل جميع المخالفات في
 Redikerوالعواقب هي:
• تحذير شفهي من المعلم
• تحذير شفهي من المرشد الطالبي
• االحتجاز لمدة  30دقيقة
• االحتجاز مرتين في كل مرة  30دقيقة
•فصل لمدة نصف يوم داخل المدرسة
• فصل لمدة يوم كامل داخل المدرسة (عدد األيام يعتمد على سياسة وزارة التعليم)
• الفصل من المدرسة والبقاء في المنزل (عدد األيام المعتمدة على سياسة وزارة التعليم)
مفاهيم ومصطلحات خاصة بالعواقب المترتبة على المخالفات
االحﺘﺠاز :الهدف مﻦ االحﺘﺠاز في الﻤﺪرسة هو ردع الﺴلﻮك غﻴﺮ الﻤﻨاسﺐ واالسﺘﺠابة الفﻮرية لهﺬا الﺴلﻮك .سيخضع الطالب
لعقوبة االحتجاز خالل فترة الفسح.
الفصل داخل المدرسة :الهدف من الفصل داخل المدرسة هو تحميل الطالب المسؤولية أداء مهامهم المدرسية أثناء وجودهم في
المدرسة بعد ارتكابهم انتهاكا لسياسة االنضباط في مدارس المملكة.
تذكير :ال يمكن المضي قدما في العملية التعليمية دون المحافظة على مستوى عال من االنضباط .االنضباط هو تدريب للعقل لتحسين
نوعية الحياة .يتوقع من الطالب االنضباط والتعاون مع معلميهم لتعزيز تطورهم التعليمي واالجتماعي والنفسي .سيتم تطبيق لوائح
وزارة التعليم ومدارس المملكة لضبط سلوك الطالب غير الملتزمين سلوكيا.
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مخالفات االنضباط والعواقب  /القضايا المتعلقة بالطالب
المستوى األول
.1
.2
.3
.4

مخالفات المستوى األول
 L1S1عدم ارتداء الزي المدرسي المناسب أو المظهر العام غير مناسب.
 L1S2عدم احترام اإلجراءات المتبعة في بداية اليوم الدراسي (االصطفاف  ،التجمع  ،إلخ(
 L1S3مقاطعة الدرس (التحدث في مواضيع خارج موضوع الدرس  ،المحادثات الجانبية  ،النوم  ،االنقطاع المستمر  ،األكل أو الشرب  ،المغادرة دون
استئذان  ،التأخير عن الحصص الدراسية  ،إلخ
 L1S4مغادرة المدرسة بشكل غير نظامي (الخروج والعودة للمدرسة دون إذن .السلوكيات غير الالئقة في المواقف)
عواقب السلوك لمخالفات المستوى األول
اإلجراء المتخذ
النوع
رقم المخالفة
1

2

تحذير شفهي من المعلم ،إبالغ المرشد الطالبي االجتماعي ،التوثيق
في برنامج رديكر
تحذير شفهي من المرشد الطالبي
التوثيق في برنامج رديكر

3

تحذير كتابي من المرشد الطالبي مع توقيع الطالب
التوثيق في برنامج رديكر

4

إشعار أولياء األمور
إشراك المرشد الطالبي إلعداد خطة
التوثيق في برنامج رديكر

5
توقيع إنذار وتعهد باالنضباط السلوكي
االجتماع بولي األمر
خصم من درجة واحدة من السلوك
إبالغ ولي األمر بالخصم
التوثيق في برنامج رديكر

•
•
•
•

في حال استمرارية السلوك غير المرغوب به ،يتم عقد اجتماع للجنة السلوك.
يزود المرشد الطالبي اللجنة بالوثائق الالزمة بدءا من المخالفة للمرة الخامسة
يتم فصل الطالب داخل المدرسة لمدة يوم دراسي كامل.
إكمال النماذج المطلوبة (الرجوع لالئحة وزارة التعليم لمعرفة الوثائق المطلوبة (
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يتلقى الطالب تحذيرا شفهيا من المعلم
(التحذير األول)
تحذير شفوي من المعلم
يتلقى الطالب تحذيرا شفهيا من المرشد
الطالبي
(التحذير الثاني)
تحذير شفوي من المرشد الطالبي
يوقع الطالب على إنذار مكتوب ،يتم
إعالم ولي األمر.
يتم احتجاز الطالب لمدة  30دقيقة
تزود مدارس المملكة أولياء األمور
باإلنذار.
يتابع المرشد الطالبي المخالفة مع
أولياء األمور
يتم احتجاز الطالب مرتين كل مرة 30
دقيقة.
يوقع الطالب على تعهد خطي
استدعاء ولي األمر لعقد اجتماع
يخصم من الطالب درجة واحدة من
السلوك تضاف له الحقا عند االنضباط
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر
بخصم الدرجة.
يتم فصل الطالب مدة نصف يوم داخل
المدرسة.

المستوى الثاني
مخالفات المستوى الثاني
1. L2S1حاالت الغش في الواجبات المنزلية أو األعمال الصفية الدراسية أو التقييمات الصفية (باستثناء االختبارات منتصف العام أو النهائية)
2. L2S2إثارة الفوضى (رش الماء ،الكتابة على الجدران ،األصوات العالية  ،الخ)
3. L2S3إساءة استخدام المواد المدرسية (تدمير المواد التعليمية أو الكتب المدرسية)
 L2S4 .4الهروب من الفصل أو تركه بدون استئذان (الهروب من الحصة)
عواقب السلوك لمخالفات المستوى الثاني
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
يوقع الطالب على إنذار كتابي
1
تزويد ولي األمر باإلنذار الكتابي
إنذار كتابي
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال المواد التالفة
إبالغ أولياء األمور
يتابع المرشد الطالبي المخالفة مع ولي األمر
إصالح أو استبدال المواد التالفة
يتم حجز الطالب لمدة  30دقيقة
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
تتواصل مدارس المملكة مع ولي األمر من أجل عقد اجتماع
2
تزويد ولي األمر باإلنذار الكتابي
اجتماع مع ولي األمر
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال األدوات التالفة
إنذار كتابي
يخصم من الطالب عالمتي سلوك ()2؛ ومن الممكن
إصالح أو استبدال المواد التالفة
استعادتها عند تحسن السلوك
خصم درجتين من السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
يتم احتجاز الطالب مرتين ،في كل مرة  30دقيقة
تتواصل مدارس المملكة مع ولي األمر لعقد اجتماع
اجتماع مع ولي األمر
3
تزويد ولي األمر باإلنذار الكتابي
إنذار كتابي
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال األدوات التالفة
إصالح أو استبدال المواد التالفة
يخصم من الطالب عالمتي سلوك ()2؛ ومن الممكن
خصم درجتين من السلوك
استعادتها عند تحسن السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
نقل الطالب إلى شعبة أو فصل آخر
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
تدخل المرشد الطالبي  /لجنة االنضباط السلوكي (وضع خطة
يتم نقل الطالب إلى شعبة أو فصل آخر
عالجية)
يتم تحويل الطالب إلى لجنة االنضباط السلوكي
يتم تعليق الدراسة للطلب لمدة نصف يوم دراسي داخل
المدرسة
تتواصل مدارس المملكة مع ولي األمر من أجل عقد اجتماع
اجتماع مع ولي األمر
4
تزويد ولي األمر باإلنذار الكتابي
إنذار كتابي
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال األدوات التالفة
إصالح أو استبدال المواد التالفة
خصم درجتين من السلوك
يخصم من الطالب عالمتي سلوك ()2؛ ومن الممكن
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
استعادتها عند تحسن السلوك
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
إبالغ ولي األمر  /إمكانية االنتقال إلى مدرسة الجديدة
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
التحويل إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر باحتمالية النقل إلى
مدرسة أخرى
يبقى الطالب في مدارس المملكة :تتابع المدارس الحالة مع
وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم
يتم تعليق الدراسة للطالب لمدة يوم دراسي واحد داخل
المدرسة.
الخيار األول
الخيار األول
5
تتواصل مدارس المملكة مع ولي األمر من أجل عقد اجتماع
اجتماع مع ولي األمر
تزويد ولي األمر باإلنذار الكتابي
إنذار كتابي
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال األغراض التالفة
إصالح أو استبدال المواد التالفة
خصم درجتين من السلوك
يخصم من الطالب عالمتي سلوك ()2؛ ومن الممكن
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
استعادتها عند تحسن السلوك
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
الخيار الثاني
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر.
يتم تعليق الدراسة للطلب مدة يومين ( )2داخل المدرسة.
تدخل وزارة التعليم
الخيار الثاني
يستمر الطالب في مدارس المملكة حتى تتم إجراءات النقل
ترفع مدارس المملكة القضية لوزارة التعليم مع التوصية
إبالغ ولي األمر  /نقل إلى المدرسة الجديدة
بانتقال الطالب لمدرسة أخرى
يستمر الطالب في مدارس المملكة حتى إنهاء إجراءات
النقل
تشعر المدارس ولي األمر بنقل الطالب لمدرسة أخرى
• إكمال النماذج المطلوبة (الرجوع لالئحة وزارة التعليم لمعرفة الوثائق المطلوبة)
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المستوى الثالث
المستوى الثالث للمخالفات
 L3S1 .1عدم االلتزام بإرشادات وتعليمات الصالة.
 L3S2 .2استخدام إيماءات اليد غير الالئقة.
 L3S3 .3المشاجرة ،ومهاجمة اآلخرين وتهديدهم أو استخدام لغة غير الئقة مع اآلخرين.
 L3S4 .4إتالف ممتلكات شخص آخر عمدا أو السرقة أو التهديد بالسرقة من شخص آخر.
 L3S5 .5جلب المواد غير المناسبة إلى المدرسة -حتى بدون استخدامها (رذاذ ،دهان ،ألعاب نارية ،إلخ).
 L3S6 .6إحضار مواد مكتوبة غير مناسبة إلى المدرسة (سياسية أو دينية أو غير األخالقية).
 L3S7 .7جلب السجائر إلى المدرسة.
 L3S8 .8تزوير توقيع ولي األمر.
 L3S9 .9جلب أي أدوات اتصال ،مثل الهواتف المحمولة  ،إلى المدرسة.
عواقب السلوك لمخالفات المستوى الثالث
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
اإلجراءات التالية تتطبق على جميع المخالفات التسعة التي
1
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله :المذكورة أعاله:
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر
إبالغ ولي األمر
يوقع الطالب على تعهد كتابي
إنذار كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
االعتذار اللفظي
تخصم  3درجات للطالب من درجات السلوك؛ ومن الممكن
خصم ثالث درجات من السلوك
استعادتها عند تحسن السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات للطالب
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر.
يتم حجز الطالب مرتين ،في كل مرة مدة  30دقيقة.
باإلضافة إلى:
باإلضافة إلى:
 :4تعويض التلفيات
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه
 :7 & ،6 ،5مصادرة المواد
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد
 :8إبالغ ولي األمر
تقرير بذلك
 .9مصادرة الجهاز
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر.
اإلجراء األول إلحضار الهواتف المحمولة :تحتفظ به مدارس
المملكة داخل المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي ،ويعاد لولي
األمر.
2

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
إبالغ ولي األمر
إنذار كتابي
االعتذار اللفظي
خصم ثالث درجات من السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
تدخل المرشد الطالبي
نقل الطالب إلى شعبة أخرى
تدخل المرشد الطالبي /لجنة االنضباط السلوكي (وضع خطة
عالجية)

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات التسعة المذكورة
أعاله:
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر
يوقع الطالب على تعهد كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
تخصم  3درجات من درجات السلوك ،ومن الممكن استعادتها عند
تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات للطالب
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
يتم نقل الطالب إلى شعبة أو فصل آخر جديد.
يتم تحويل الطالب إلى لجنة االنضباط السلوكي لوضع خطة
يتم تعليق الدراسة للطالب مدة نصف يوم دراسي داخل المدرسة.
باإلضافة إلى:
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد
تقرير بذلك
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر.
اإلجراء الثاني إلحضار الهواتف المحمولة :تحتفظ به مدارس
المملكة داخل المدرسة حتى نهاية العام ،ويعاد لولي األمر .

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
إبالغ ولي األمر
إنذار كتابي
االعتذار اللفظي
خصم ثالث درجات من السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
نقل الطالب إلى شعبة أخرى
تدخل المرشد الطالبي /لجنة االنضباط السلوكي

اإلجراءات التالية تتطبق على جميع المخالفات التسعة التي تم
ذكرها سابقا:
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر .
يوقع الطالب على تعهد كتابي.
يعتذر الطالب عن السلوك.
تخصم  3درجات للطالب من درجات السلوك ومن الممكن
استعادتها عند تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر.
يتم نقل الطالب إلى شعبة أخرى

باإلضافة إلى:
 :4تعويض التلفيات
 :7 & ، 6 ،5تصادر المدرسة المواد الممنوعة
 :8إبالغ ولي األمر
 .9مصادرة الجهاز
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باإلضافة إلى:
 :4تعويض التلفيات
 :7 & ،6 ،5تصادر المدرسة المواد الممنوعة
 :8إبالغ ولي األمر واالنذار الكتابي

الخيار األول
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
اجتماع مع ولي األمر
إنذار كتابي
تعويض الضرر
خصم درجتين من السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجتين
تدخل المرشد الطالبي (وضع خطة عالجية)
نقل الطالب إلى شعبة أخرى
تدخل لجنة االنضباط السلوكي
التحويل إلى وحدة الخدمات ا اإلرشادية في وزارة والتعليم

4

باإلضافة إلى:
 :4تعويض التلفيات
 :7 & ،6 ،5تصادر المدرسة المواد الممنوعة
 :8إبالغ ولي األمر واإلنذار الكتابي
الخيار الثاني

•

يتم تحويل الطالب إلى لجنة االنضباط السلوكي لوضع خطة
يتم تعليق الدراسة للطالب مدة يوم دراسي واحد داخل المدرسة.
باإلضافة إلى:
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد
تقرير بذلك
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر.
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات التسعة المذكورة
أعاله:
الخيار األول
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر
يوقع الطالب على تعهد كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
تخصم  3درجات للطالب من درجات السلوك؛ ومن الممكن
استعادتها عند تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات للطالب
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
يتم نقل الطالب إلى شعبة أخرى
يتم تحويل الطالب إلى لجنة االنضباط السلوكي لوضع خطة
يتم تعليق الدراسة للطالب مدة يومين دراسيين داخل المدرسة.
باإلضافة إلى:
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد
تقرير بذلك
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر.

التواصل مع وزارة التعليم لطلب التحويل إلى المدرسة الجديدة
الخيار الثاني
يبقى الطالب في مدارس المملكة حتى تتم عملية النقل
ترفع مدارس المملكة القضية لوزارة والتعليم مع التوصية بنقل
إبالغ ولي األمر
الطالب لمدرسة جديدة.
يستمر الطالب في مدارس المملكة حتى انتهاء اإلجراءات
تقوم المدارس المملكة بإبالغ ولي األمر
إكمال النماذج المطلوبة (الرجوع لالئحة وزارة التعليم لمعرفة الوثائق المطلوبة)
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المستوى الرابع
مخالفات المستوى الرابع
 L4S1 .1ترك الصالة دون عذر.
 L4S2 .2العبث بالمواد واألدوات مثل المواد الكيميائية للمختبر ،األلعاب النارية ،المعدات ،إلخ.
3. L4S3التسبب بأذى اآلخرين عمدا مثل استخدام األدوات الحادة التي قد تسبب إصابة (خدوش ،نزيف  ،إلخ).
 L4S4 .4التدخين في حرم المدرسة.
 L4S5 .5مغادرة المدرسة دون استئذان.
 L4S6 .6التنمر على اآلخرين ومضايقتهم.
 L4S7 .7عرض أو توزيع مواد غير مناسبة  -مكتوبة أو شفوية.
 L4S8 .8تزوير المستندات واألختام
 L4S9 .9المشاركة في سلوك غير الئق أو غريب مثل  EMOأو لبس مالبس غير مالءمة
 L4S10 .10االستعانة بشخص ألداء االختبار أو أداء االختبار لطالب آخر.
 L4S11 .11جلب أجهزة إلكترونية تحتوي على صور أو مقاطع فيديو غير مناسبة.
 L4S12 .12العبث بمقدرات المدرسة مثل الحواسيب الشخصية ،المختبرات  ،الحافالت  ،األجهزة اإللكترونية  ،طفايات الحريق.
 L4S13 .13التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيل الصوتي للطالب اآلخرين (األوالد)

رقم المخالفة
1

2

عواقب السلوك لمخالفات المستوى الرابع
اإلجراء
النوع
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات  13المذكورة أعاله:
أعاله:
تقوم لجنة االنضباط السلوكي بتدقيق ومراجعة القضية
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
تقوم مدارس المملكة بإرسال اإلنذار الكتابي لولي األمر (شخصيا)
إبالغ ولي األمر
يوقع الطالب على إنذار كتابي
إنذار كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
االعتذار اللفظي
يخصم من الطالب عشر درجات من السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند
خصم  10درجات من درجات السلوك
تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتم نقل الطالب إلى شعبة أخرى
نقل الطالب  /شعبة أخرى
يتم تعليق الدراسة للطالب لمدة يومين داخل المدرسة ()ISS
باإلضافة إلى:
 :3إحالة الطالب المصاب إلى العيادة الصحية في مدارس باإلضافة إلى:
تحويل الطالب المصاب إلى مركز الرعاية الصحية أو المستشفى
المملكة
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
 :3إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد تقرير بذلك
 :11مصادرة المواد الممنوعة
األجهزة االلكترونية :االحتفاظ بها حتى نهاية العام  ،كتابة التقرير  ،إعادتها
 :11مصادرة الجهاز اإللكتروني
لولي األمر
 :12تعويض األضرار
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
أعاله:
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
إبالغ ولي األمر
إنذار كتابي
االعتذار اللفظي
خصم  10درجات من السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
فصل الطالب لمدة ( )5أيام خارج المدرسة
إحالة المخالفة إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة
التعليم
باإلضافة إلى:
 :3إحالة الطالب المصاب إلى العيادة الصحية في مدارس
المملكة
 :3إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
 :11مصادرة المواد الممنوعة
 :11مصادرة الجهاز اإللكتروني
 :12تعويض األضرار
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اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
تقوم لجنة االنضباط السلوكي بتدقيق ومراجعة القضية
تقوم مدارس المملكة بإرسال إنذار كتابي لولي األمر (شخصيا)
يوقع الطالب إنذار كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
يخصم من الطالب عشر درجات من السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند
تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتم نقل الطالب إلى شعبة أخرى
فصل الطالب لمدة ( )5أيام خارج المدرسة
المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في الوزارة
باإلضافة إلى:
تحويل الطلب المصاب إلى مركز الرعاية الصحية أو المستشفى
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد تقرير بذلك
األجهزة االلكترونية :االحتفاظ بها حتى نهاية العام ،كتابة التقرير وإعادتها
لولي األمر
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
أعاله:
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
إبالغ ولي األمر
إنذار كتابي
االعتذار اللفظي
خصم  10درجات من السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
فصل الطالب لمدة شهر واحد خارج المدرسة
رفع قرار الفصل مع كافة الوثائق لوزارة التعليم
إحالة المخالفة إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة
التعليم
باإلضافة إلى:
 :3إحالة الطالب المصاب إلى العيادة الصحية لمدارس
المملكة
 :3إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
 :11تصادر المدرسة المواد الممنوعة
 :11يصادر الجهاز اإللكتروني
 :12تعويض األضرار

3

إلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
تقوم لجنة االنضباط السلوكي بتدقيق ومراجعة القضية
تقوم مدارس المملكة بإرسال اإلنذار الكتابي لولي األمر (شخصيا)
يوقع الطالب إنذار كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
يخصم من الطالب عشر درجات من السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند
تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتم نقل الطالب إلى شعبة  /فصل دراسي جديد
فصل الطالب لمدة شهر واحد خارج المدرسة
المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في الوزارة
باإلضافة إلى:
تحويل الطالب المصاب إلى مركز الرعاية الصحية أو المستشفى
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد تقرير بذلك
األجهزة االلكترونية :االحتفاظ بها حتى نهاية العام ،كتابة التقرير وإعادتها
لولي األمر
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
تقوم لجنة االنضباط السلوكي بتدقيق ومراجعة القضية
تقوم مدارس المملكة بإرسال اإلنذار الكتابي لولي األمر (شخصيا)
يوقع الطالب إنذار كتابي
يعتذر الطالب عن السلوك
يخصم من الطالب عشر درجات من السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند
تحسن السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتم تزويد وزارة التربية والتعليم بالوثائق الالزمة
فصل الطالب لمدة شهر واحد خارج المدرسة
المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التربية والتعليم
باإلضافة إلى:
تحويل الطالب المصاب إلى مركز الرعاية الصحية أو المستشفى
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
تحتفظ مدارس المملكة باألدوات الممنوعة أو تتلفها ويتم إعداد تقرير بذلك
األجهزة االلكترونية :االحتفاظ بها حتى نهاية العام ،كتابة التقرير وإعادتها
لولي األمر
يقوم الطالب بإصالح أو استبدال ما أتلفه
الخيار الثاني
إبالغ ولي األمر شخصيا بإمكانية االنتقال إلى مدرسة جديدة
المتابعة مع وحدة الخدمات ا اإلرشادية في وزارة التربية والتعليم

4

•

اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
أعاله:
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
إبالغ ولي األمر
إنذار كتابي
االعتذار اللفظي
خصم  10درجات من السلوك
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
فصل الطالب لمدة شهر واحد خارج المدرسة
رفع قرار الفصل مع كافة الوثائق لوزارة التعليم
إحالة المخالفة إلى وحدة الخدمات ا اإلرشادية في وزارة
التعليم
باإلضافة إلى:
 :3إحالة الطالب المصاب إلى العيادة الصحية في مدارس
المملكة
 :3إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
 :11تصادر المدرسة المواد الممنوعة
 :11يصادر الجهاز اإللكتروني
 :12تعويض األضرار
الخيار الثاني
إبالغ ولي األمر بإمكانية االنتقال إلى مدرسة جديدة
تزويد وزارة التربية والتعليم بالوثائق المطلوبة إلتمام عملية
النقل
إكمال النماذج المطلوبة (الرجوع لالئحة وزارة التعليم لمعرفة الوثائق المطلوبة (
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المستوى الخامس
مخالفات المستوى الخامس
 L5S1 .1تدمير ممتلكات المدرسة مثل أجهزة الكمبيوتر ،المختبرات ،الحافالت ،األجهزة اإللكترونية ،طفايات الحريق
 L5S2 .2تهديد الطالب اآلخرين بالبنادق أو األسلحة الخطيرة األخرى
 L5S3 .3تزوير المستندات أو األختام
 L5S4 .4التحرش الجنسي
 L5S5 .5التقاط الصور أو الفيديوهات أو التسجيل الصوتي للطالب اآلخرين (البنات)
 L5S6 .6إشعال النار في المباني المدرسية
 L5S7 .7إحضار أسلحة أو أجهزة خطرة ،مثل السكاكين أو األدوات الحادة أو الرصاص
العواقب الناجمة عن مخالفات المستوى الخامس
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
1
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل.
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ وتقوم وزارة التعليم بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم لجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ،واتخاذ قرار في القضية:
• إحالة القضية إلى الجهات المختصة
• فصل الطالب لمدة شهر ونقله لمدرسة أخرى
• إبالغ ولي األمر بقرار الفصل
• خصم  15درجة من درجات السلوك قد يستعيدها الطالب في المدرسة الجديدة
• إبالغ ولي األمر بخصم درجات السلوك
 .8إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم؛ إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية ،وما إلى ذلك
من قبل متخصص؛ باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .9يتم فصل الطالب لمدة شهر .بعد العودة للدراسة يوقع الطالب  /ولي األمر على تعهد خطي بإتباع سياسات وإجراءات المدرسة
 .10إبالغ ولي األمر  /الطالب أنه في حال تكرار حدوث المخالفة فلن يسمح للطالب بالحضور للمدرسة وسيحال لبرامج بديلة.
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
2
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ وتقوم وزارة التعليم بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم لجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ،واتخاذ قرار في القضية:
• إحالة القضية إلى الجهات المختصة
• حرمان الطالب من الدراسة للعام الدراسي كامالً مع تمكينه من أداء االختبارات النهائية
 .8إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص؛ باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .9بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم بتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة الﺠﺪيﺪة.
 .10المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم.
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
3
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ تقوم وزارة التربية بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ورفع تقرير لوكيل التعليم في الوزارة إلصدار قرار بحرمان
الطالب من الدراسة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية طوال العام الذي وقع فيه الحادث
تقوم وزارة التربية والتعليم باإلبالغ عن فصل الطالب من خالل نظام نور
 .9إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص؛ باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .10بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم باتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة الﺠﺪيﺪة
 .11المتابعة مع وحدة الخدمات ا اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم.
•

إكمال النماذج المطلوبة (الرجوع لالئحة وزارة التعليم لمعرفة الوثائق المطلوبة)
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المستوى السادس
مخالفات المستوى السادس
 L6S1 .1إهانة الدين اإلسالمي أو المعتقدات الدينية
 L6S2 .2اعتناق األفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة
 L6S3 .3حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو الكحول
 L6S4 .4القيام بممارسات جنسية أو الشروع فيها
 L6S5 .5المشاركة في السلوك  /األفعال غير الالئقة ضد المبادئ األخالقية أو الدينية
 L6S6 .6الخروج من المدرسة مع الجنس اآلخر
 L6S7 .7ممارسة السحر
 L6S8 .8المشاركة في الجرائم المعلوماتية
 L6S9 .9استخدام األسلحة  /أو اآلالت الحادة للطعن.
العواقب الناجمة عن مخالفات المستوى السادس
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
1
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التربية والتعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ تقوم وزارة التربية التقرير بتزويد المدرسة بتقرير خطي مكتوب.
 .7تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات واتخاذ القرار المناسب:
إحالة القضية إلى الجهات المختصة
فصل الطالب لبقية العام الدراسي مع تمكينه من تقديم االختبارات في مدرسة أخرى
 .8إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص؛ باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .9بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم باتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة ا
.10المتابعة مع وحدة الخدمات ا اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم.
.
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
2
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التربية والتعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ تقوم وزارة التربية التقرير بتزويد المدرسة بتقرير خطي مكتوب.
 .7تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات واتخاذ القرار المناسب:
 .8تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ورفع تقرير لوكيل التعليم في الوزارة في وزارة إلصدار قرار
بحرمان الطالب من الدراسة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية طوال العام الذي وقع فيه الحادث
تقوم وزارة التربية والتعليم باإلبالغ عن فصل الطالب من خالل نظام نور
 .9إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .9بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم بااللتزام بسﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة
 .10المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم.
•

إكمال النماذج المطلوبة (الرجوع لالئحة وزارة التعليم لمعرفة الوثائق المطلوبة(
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مخالفات االنضباط وعواقبه  /القضايا المتعلقة بالمدرس والطالب
مستوى المخالفات والعواقب المترتبة على ذلك ،كالتالي:
مخالفات المستوى الرابع
 L4T1 .1استخدام لغة غير مناسبة مع مدرس أو مسؤول أو أي موظف في مدارس المملكة
 L4T2 .2عدم احترام المعلم أو المدير أو أي موظف في مدارس المملكة (تقليد ،رمي المواد ،رش الماء)
 L4T3 .3تزوير توقيعات منسوبي المدرسة
 L4T4 .4 .4التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيل الصوتي ألي موظف (بنين فقط)
العواقب الناجمة عن مخالفات المستوى الرابع
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
العواقب التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
1
تقوم لجنة االنضباط السلوكي بمراجعة القضية
أعاله:
تقوم مدارس المملكة بإرسال إشعار لولي األمر لحضور اجتماع مع اإلدارة
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
يوقع الطالب إنذار كتابي
االجتماع بولي األمر
يقدم الطالب اعتذارا عن السلوك
توجيه إنذار كتابي
االعتذار اللفظي
تخصم  10درجات من درجات السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند تحسن
خصم  10درجات من السلوك
السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتم نقل الطالب إلى شعبة أخرى
نقل الطالب إلى شعبة أخرى
مصادرة الجهاز
يتم فصل الطالب لمدة يومين داخل المدرسة ()ISS
إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
تحتفظ مدارس المملكة بالجهاز حتى نهاية العام الدراسي
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
العواقب التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
2
تقوم لجنة تقوم لجنة االنضباط السلوكي بمراجعة القضية
أعاله:
تقوم مدارس المملكة بإرسال إشعار لولي األمر لحضور اجتماع مع اإلدارة
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
يوقع الطالب إنذارا كتابيا
االجتماع بولي األمر
يقدم الطالب اعتذارا عن السلوك
توجيه إنذارا كتابيا
االعتذار اللفظي
تخصم  10درجات من درجات السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند تحسن
خصم  10درجات من السلوك
السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
يتم فصل الطالب لمدة خمسة أيام خارج المدرسة
مصادرة الجهاز
تحتفظ مدارس المملكة بالجهاز حتى نهاية العام الدراسي
فصل الطالب لمدة  5أيام خارج المدرسة
إحالة الطالب إلى وحدة اإلرشادية اإلرشادية في وزارة إحالة الطالب إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم
التعليم
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
العواقب التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة
3
لجنة تقوم لجنة االنضباط السلوكي بمراجعة القضية
أعاله:
تقوم مدارس المملكة بإرسال إشعار لولي األمر لحضور اجتماع مع اإلدارة
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
يوقع الطالب إنذارا كتابيا
االجتماع بولي األمر
يقدم الطالب اعتذارا عن السلوك
توجيه إنذارا كتابيا
االعتذار اللفظي
تخصم  10درجات من درجات السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند تحسن
خصم  10درجات من السلوك
السلوك
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
يتم فصل الطالب لمدة شهر خارج المدرسة
مصادرة الجهاز
تبلغ وزارة التعليم بمبررات الفصل
فصل الطالب لمدة شهر خارج المدرسة
تحتفظ مدارس المملكة بالجهاز حتى نهاية العام الدراسي
تزويد الوزارة بتوثيق إلجراءات ومبررات الفصل
المتابعة وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم
إحالة الطالب إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة
يبلغ ولي األمر باحتمال نقل الطالب لمدرسة أخرى
التعليم
يوقع الطالب وولي األمر على إنذار لتكرار المخالفة
تبليغ ولي األمر باحتمال نقل الطالب لمدرسة أخرى
اإلجراءات التالية تنطبق على جميع المخالفات المذكورة أعاله:
التحويل إلى لجنة االنضباط السلوكي
4
لجنة تقوم لجنة االنضباط السلوكي بمراجعة القضية
االجتماع بولي األمر
تقوم مدارس المملكة بإرسال إشعار لولي األمر لحضور اجتماع مع اإلدارة
توجيه إنذارا كتابيا
يوقع الطالب إنذارا كتابيا
االعتذار اللفظي
يقدم الطالب اعتذارا عن السلوك
خصم  10درجات من السلوك
تخصم  10درجات من درجات السلوك؛ ومن الممكن استعادتها عند تحسن
إبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
السلوك
إحالة الطالب إلى المرشد الطالبي
تقوم مدارس المملكة بإبالغ ولي األمر بخصم الدرجات
مصادرة الجهاز
يتابع المرشد الطالبي مع ولي األمر
فصل الطالب لمدة شهر خارج المدرسة
يتم فصل الطالب لمدة شهر خارج المدرسة
تزويد الوزارة بتوثيق إلجراءات ومبررات الفصل
تبلغ وزارة التعليم بمبررات الفصل
إحالة الطالب إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة
تحتفظ مدارس المملكة بالجهاز حتى نهاية العام الدراسي
التعليم
المتابعة وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم
تبليغ ولي األمر بنقل الطالب لمدرسة أخرى
يبلغ ولي األمر بنقل الطالب لمدرسة أخرى
تزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة إلتمام إجراءات النقل
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•

تزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة إلتمام إجراءات النقل
يوقع الطالب وولي األمر على إنذار لتكرار المخالفة
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المستوى الخامس
مخالفات المستوى الخامس
 L5T1 .1القيام بتهديد معلم ،مسؤول ،أو أي موظف في مدارس المملكة (تدمير الممتلكات المدرسية أو سرقة)
 L5T2 .2اإلشارة بحركات مخلة باآلداب لمعلم أو مسؤول أو أي موظف في مدارس المملكة
 L5T3 .3التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيل الصوتي ألي موظفة (البنات)
العواقب الناجمة عن مخالفات المستوى الخامس
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
1
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل.
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ وتقوم وزارة التعليم بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم لجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ،واتخاذ قرار في القضية:
• إحالة القضية إلى الجهات المختصة
• فصل الطالب لمدة شهر
• إبالغ ولي األمر بقرار الفصل
• خصم  15درجة من درجات السلوك قد يستعيدها الطالب في المدرسة الجديدة
• إبالغ ولي األمر بخصم درجات السلوك
 .8إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم؛ إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية ،وما إلى ذلك
من قبل متخصص؛ باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .9بعد العودة للدراسة يوقع الطالب  /ولي األمر على تعهد خطي بإتباع سياسات وإجراءات المدرسة
 .10إبالغ ولي األمر  /الطالب أنه في حال تكرار حدوث المخالفة فلن يسمح للطالب بالحضور للمدرسة وسيسمح له بأداء االختبارات
النهائية فقط.
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ وتقوم وزارة التعليم بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 . .7تقوم لجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ،واتخاذ قرار في القضية:
• إحالة القضية إلى الجهات المختصة
• حرمان الطالب من الدراسة للعام الدراسي كامالً مع تمكينه من أداء االختبارات النهائية
 .8إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص ؛ باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .9بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم بتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة الﺠﺪيﺪة.
 .10المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ تقوم وزارة التربية بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ورفع تقرير لوكيل التعليم في الوزارة إلصدار قرار بحرمان
الطالب من الدراسة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية طوال العام الذي وقع فيه الحادث
تقوم وزارة التربية والتعليم باإلبالغ عن فصل الطالب من خالل نظام نور
 .9إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .10بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم باتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة الﺠﺪيﺪة
 .11المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم
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المستوى السادس
مخالفات المستوى السادس
 L6T1 .1ضرب المعلم أو المسؤول أو أي موظف مدارس المملكة.
 L6T2 .2ابتزاز المدرس أو المدير أو أي عضو في مدارس المملكة (الصور والرسومات والنشر في وسائل التواصل االجتماعي).
العواقب الناجمة عن مخالفات المستوى السادس
اإلجراء
النوع
رقم المخالفة
 .1تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
1
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل م دارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ تقوم وزارة التربية بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات واتخاذ قرار:
• إحالة القضية إلى الجهات المختصة
• حرمان الطالب من الدراسة للعام الدراسي كامالً مع تمكينه من أداء االختبارات النهائية
 .8إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية
 .9بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم باتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة الﺠﺪيﺪة
 .10المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم
 .تقوم مدارس المملكة بإعداد تقرير عن الحادثة
 .2تقوم مدارس المملكة باالتصال فورا بالجهات المختصة للتبليغ عن الحادث.
 .3تقوم مدارس المملكة بمصادرة السالح  /األجهزة وتسليمها للجهة المختصة .أو االحتفاظ بها في المدرسة حتى االنتهاء من القضية مع
إعداد تقرير بذلك.
 .4تجتمع لجنة السلوك لمناقشة الحادثة وكتابة تقرير مفصل
 .5تحيل مدارس المملكة الحادثة لوزارة التعليم وتقوم لجنة االنضباط السلوكي بتقديم تقرير الحادثة للوزارة.
 .6تعين وزارة التربية ممثال للتحقيق في القضية؛ تقوم وزارة التربية بتزويد المدرسة بتقرير عن نتائج التحقيق
 .7تقوم اللجنة مكلفة من وزارة التعليم بزيارة المدرسة ،وجمع المعلومات ورفع تقرير لوكيل التعليم في الوزارة إلصدار قرار بحرمان
الطالب من الدراسة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية طوال العام الذي وقع فيه الحادث
تقوم وزارة التربية والتعليم باإلبالغ عن فصل الطالب من خالل نظام نور
 .9إحالة القضية إلى وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم إلعداد خطة تشمل خدمات اإلرشاد ،ودعم المهارات الحياتية وما إلى ذلك
من قبل متخصص باإلضافة إلى تكليف الطالب بساعات خدمة مجتمعية.
 .10بعﺪ انقضاء فترة الفصل من المدرسة ،يقوم ولي األمر بتوقيع تعهد لدى وزارة التعليم باتﺒاع سﻴاسات وإجﺮاءات المدرسة الﺠﺪيﺪة
 .11المتابعة مع وحدة الخدمات اإلرشادية في وزارة التعليم حيث تقوم المدرسة الجديدة بإعداد تقرير شهري لوزارة التعليم
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لجنة االنضباط السلوكي
تقوم كل مرحلة في مدارس المملكة ( ،KGاالبتدائية والثانوية) بتشكيل لجنة لالنضباط السلوكي .لجنة االنضباط السلوكي هي هيئة صنع القرار
داخل المرحلة في القضايا المتعلقة بسلوك الطالب.
تتألف لجنة االنضباط السلوكي من ثالثة أعضاء على األقل .ويمكن دعوة أعضاء إضافيين حسب الحاجة .تعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة
نهائية وملزمة.
لمخالفات المستوى الثاني والثالث يجب أن تتكون اللجنة من:
• الوكيل اإلداري
• الوكيل األكاديمي
•المرشد الطالبي
• المعلم أو منسق القسم
لمخالفات المستوى الرابع ( )4أو المخالفات األعلى أن تتضمن اللجنة:
• مدير مدارس البنين
• المدير التنفيذي في مدارس المملكة
• العميد األكاديمي
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دور لجنة االنضباط السلوكي ومسؤولياتها:
تساعد لجنة السلوك السلوكي في حل قضايا االنضباط المدرسي وتعقد للبت في المخالفات السلوكية الخطيرة .هذا قد يشمل:
• المخالفات من المستوى الرابع وأعلى.
• تكرار المخالفات ذات المستوى األدنى التي تتطلب قرارا من اللجنة (المستويات  1و 2و.)3
• القرارات المتخذة بشأن أي مخالفات ذات طبيعة سياسية.
تراجع لجنة السلوك محتوى المخالفات وتنظر فيها وتحتفظ بمحاضر اجتماعات دقيقة .وتتخذ القرار النهائي بعد إتمام اإلجراءات النظامية .تستند
اللجنة في اتخاذ قراراتها على سياسة االنضباط السلوكي المعتمدة في وزارة التربية والتعليم .إذا خالفت قرارات اللجنة الئحة مدارس المملكة
ولوائح وزارة التعليم فيجب أخذ موافقة العميد األكاديمي وموافقة المدير التنفيذي .إذا قررت اللجنة فصل أي طالب من المدارس فصال نهائيا
فيجب أخذ موافقة المدير التنفيذي.
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