االجتمبع األول للسٍد  /صبحت الرتخٍص ومدٌر املدرسة
مع السبدة /النواة وأعضبء اهلٍئة اإلدارٌة
ثبملدرسة للعبم الدراسً2015/2014م
الٌوم  :األربعاء

التارٌخ 2014/09/03 :م

المكان  :المسرح
الزمان  :من الساعة العاشرة والنصف وحتى الساعة الحادٌة عشرة والنصف

جدول األعمبل :

 -1ترحٌب وتهنئة من السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة
الهٌئة اإلدارٌة بمناسبة عودتهم من اإلجازة الصٌفٌة.

– للسادة النواب وأعضاء

 -2التعرٌف بالسٌاسات المعتمدة من المجلس األعلى للتعلٌم هذا العام 2015/2014م وشرحها
بشكل تفصٌلً .
 -3التعرٌف والتوضٌح بالسٌاسات واألنظمة التً سٌتم إتباعها هذا العام 2015/2014م داخل
الحرم المدرسً ( كالغٌاب – والحضور – والتأخٌر – واالستئذان )....وغٌرها من األمور
اإلدارٌة و التنظٌمٌة بالمدرسة .
 -4شرح وتوضٌح للبنود الخاصة بتقٌٌم أداء الموظفٌن اإلدارٌٌن.
 -5التعرٌف والتذكٌر بالتعامٌم الصادرة من هٌئة التعلٌم بشأن إجراءات األمن والسالمة
لمستخدمً الحافالت المدرسٌة والسٌارات الخاصة .

 -6الشرح والتوضٌح بأهمٌة تعرف كل إداري على الوصف الوظٌفً لكل موظف والتوقٌع
باستالم نسخة عنه.
 -7مناقشة خطة المدرسة الستقبال الطلبة فً الٌوم األول والثانً وسٌر العمل فً األسابٌع
الالحقة .
 -9ما ٌستجد من أعمال .

حمضر االجتماع واهم ما دار فيه من مناقشات وما صدر عنه من قرارات وتوصيات
بدأ األستاذ  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – اجتماعه األول لهذا
العام  2015/2014م مع السادة النواب ومساعدٌهم واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن واألخصائً
النفسً  ،والمشرفٌن اإلدارٌٌن بالترحٌب بهم وتهنئتهم بسالمة العودة من األجازة الصٌفٌة متمنٌا
للجمٌع أن ٌكونوا قد قضوا أجازة سعٌدة مع أسرهم  ،وعادوا منها أكثر قوة و قدرة ونشاطا
على أداء المهام الموكلة لهم على خٌر وجه بإذن هللا .

تلً ذلك تالوة جدول األعمال ومن ثم مناقشة كل بند من بنوده واتخاذ القرارات المناسبة وطرح
التوصٌات الالزمة لحسن سٌر العمل ،وذلك على النحو التالً-:
 التعرٌف بالسٌاسات المعتمدة من المجلس األعلى للتعلٌم العام الدراسً
2015/2014م وشرحها بشكل تفصٌلً -:
التعرٌف بالسٌاسات المعتمدة من المجلس
ػشع انغٛذ طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ
األعلى للتعلٌم هذا العام  2015/2014م وشرحها بشكل تفصٌلً  ،وقد دارت المناقشات فً جو
دٌمقراطً حٌث ابدي كل عضو من األعضاء رؤٌته الخاصة فً كٌفٌة تنفٌذ هذه السٌاسات
بالشكل الذي ٌتناسب مع طبٌعة طالب المرحلة الثانوٌة وبما ٌتوافق مع اإلمكانٌات التً توفرها
المدرسة بشكل واضح وجاد لجمٌع العاملٌن  ،وأكد الجمٌع على ضرورة شرح وتوضٌح هذه
السٌاسات ألولٌاء أمور الطالب من بداٌة العام الدراسً حتى ٌتم التعاون بٌن المدرسة وأولٌاء
األمور بالشكل والمضمون الذي ٌحقق هذه السٌاسات وفً نفس الوقت ٌحقق رؤٌة ورسالة
المدرسة  ،األمر الذي ٌساعد بشكل كبٌر على ارتفاع المستوي األكادٌمً والسلوكً للطالب .
 التعرٌف والتوضٌح بالسٌاسات واألنظمة التً سٌتم إتباعها هذا العام 2015/2014م
داخل الحرم المدرسً ( كالغٌاب – والحضور – والتأخٌر – واالستئذان )....وغٌرها
من األمور اإلدارٌة و التنظٌمٌة بالمدرسة-:
ٔفْ ٙزا انخظٕص أكذ انغٛذ  /ػهٗ ثٍ عبنى انكٕاس٘ – طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ
ػهٗ األًْٛخ انقظٕٖ نًُبقشخ ْزا انجُذ رفظٛهٛب ث ٍٛانغبدح انُٕاة يٍ جبَت ٔ ،انغبدح
أػضبء انٓٛئخ اإلداسٚخ انقبئً ٍٛػهٗ رُفٛز ْزِ انغٛبعبد يٍ جبَت آخش ،خبطخ ثؼذ انزٕجّ
انٕاضح نغؼبدح ٔصٚش انزؼهٛى ٔانزؼهٛى انؼبن ٙئنٗ انزطجٛق انظبسو نجًٛغ انقشاساد ٔانغٛبعبد
انز ٙأطذسْب انًجهظ األػهٗ نهزؼهٛى خالل انغُٕاد انضالس األخٛشح ٔخبطخ يب ٚخض عٛبعخ
انزقٕٚى انغهٕك ٙنهطالة .
نزا فبٌ اَزظبو انؼبيهٔ ٍٛخبطخ انًششف ٍٛاإلداسٔ ٍٛٚػذو رغٛجٓى أٔ رأخشْى ػٍ انؼًم
عٕف ٚإد٘ ئنٗ االَزظبو ف ٙيزبثؼخ انطالة ثشكم يجبشش ٕٔٚي ، ٙيًب ٚإد٘ ئنٗ ػذو
رغٛجٓى ثذٌٔ ػزس ٔ ،عشػخ رحٕٚم انطالة انًغزًش ٍٚف ٙانغٛبة ئنٗ األخظبئٍٛٛ
االجزًبػٔ ٍٛٛاألخظبئ ٙانُفغ ٙنجحش حبالد ْإالء انطالة ٔٔضغ انخطظ انؼالجٛخ نكم

حبنخ يٍ انحبالد ٔ ،رحٕٚم انحبالد انز ٙال رغزجٛت نهؼالط ئنٗ جٓبد االخزظبص
ثبنًجهظ األػهٗ نهزؼهٛى ف ٙانزٕقٛزبد انٕاسدح ف ٙعٛبعخ انزقٕٚى انغهٕك. ٙ
ْزا ٔقذ طبنت انًششف ٍٛاإلداس ٍٛٚثاربحخ انفشطخ نٓى إلَٓبء أػًبنٓى انخبطخ ٔانضشٔسٚخ
ٔػذو يُؼٓى يٍ االعزئزاٌ أصُبء انذٔاو انًذسعَ ٙظشا السرجبطٓى ثًٕاػٛذ ثبنؼٛبداد انخبسجٛخ
عٕاء نٓى أٔ ألفشاد أعشْى ،يٕضح ٍٛأٌ انز٘ ٚطهت اإلرٌ ال ًٚكٍ أٌ ٚطهجّ ثذٌٔ عجت
قٓش٘ .
ٔقذ أكذ انغٛذ  /طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ – أٌ انزؼبٌٔ ث ٍٛجًٛغ انؼبيه ٍٛثبنًذسعخ
ْٕ األعبط ف ٙحغٍ عٛش انؼًم  ْٕٔ ،انز٘ ٚغبػذ ػهٗ اعزًشاس انؼًم دٌٔ رٕقف ػهٗ أ٘
ػضٕ يٍ األػضبء  ،نزا فبٌ االعزئزاٌ ٚجت أٌ ٚكٌٕ قجم انًٕػذ ثٕٛو ػهٗ األقم نكٙ
ٚزغُٗ نهًغبػذ ٍٚيٍ اإلحالل ٔانزجذٚم ف ٙاألدٔاس حزٗ ال ٚحذس ادَ ٙخهم ف ٙرُفٛز
انغٛبعبد ٔاألَظًخ انز ٙعٛزى ئرجبػٓب ف ٙانًذسعخ ْزا انؼبو ٔ ،حزٗ األجبصاد انؼشضٛخ
ٚجت أٌ ركٌٕ ثؼهى اإلداسح انًذسعٛخ قجم انقٛبو ثٓب نضًبٌ حغٍ عٛش انؼًم .
وكان مه اهمم القزارات والتوصيات التي تمت في هذا البند ما يلي -:
1
2
3

4
5
6

7
8
9

 الحضور المبكر واالنصراف بعد انتهاء الدوام الرسمً وخروج الطالب . عدم استخدام الجواالت من جانب اإلدارٌٌن والمساعدٌن والنواب أمام الطالب دونمبرر  ،وٌفضل أن تكون هذه االستخدامات بعٌدا عن الطالب .
 المتابعة الٌومٌة لبدء الحصص ودخول المدرسٌن للصفوف وانتظام الطالب فً أثناءالحصص واالهتمام بعملٌة خروج الطالب من الصفوف  ،مع ضرورة تسجٌل أسباب
خروج من الصفوف والعمل على حل مشكالتهم مباشرة وعدم تأجٌلها .
 متابعة وتسجٌل أسباب خروج الطالب من الصفوف وتحدٌد اإلجراءات التً تم اتخاذهامع هؤالء الطالب لعالج هذه المشكلة .
 تواجد الجمٌع قبل بدء طابور الصباح  ،وااللتزام بجدول المناوبة الٌومٌة على البابالخارجً والممرات والملعب والمقصف المدرسً .
 تكون العالقة بٌن المشرفٌن اإلدارٌٌن واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن واألخصائً النفسًمترابطة ومستمرة وعالقتهم مباشرة تكون مع النائب اإلداري وهو المسئول أمام
صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة ٌومٌا .
 ٌقدم النائب اإلداري تقرٌر أسبوعً عن كل ما تم عمله مع الطالب وذلك من خاللالمشرفٌن اإلدارٌٌن .
 عالج التأخٌر الصباحً للطالب وإغالق األبواب أو فتحها ٌكون بالتنسٌق بٌن المشرفٌناإلدارٌٌن والمناوبٌن المساعدٌن والنائب اإلداري .
 التواصل الٌومً مع أولٌاء أمور الطالب المتأخرٌن والمتغٌبٌن عن طرٌق المشرفٌناإلدارٌٌن وبالتعاون مع المساعدٌن للنائب اإلداري .

 شرح وتوضٌح للبنود الخاصة بتقٌٌم أداء الموظفٌن اإلدارٌٌن-:
أٔضح انغٛذ  /طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ – ػهٗ أًْٛخ رؼشف انًٕظف ػهٗ دٔسح
ثذقخ ٔاٌ ٓٚزى ثزُفٛز كم يب جبء ثّ يٍ ٔاججبد نكٚ ٙأخز حقّ كبيال ف ٙانزقٛٛى انذٔس٘ ،
يإكذا ػهٗ أٌ يٍ أْى ثُٕد رقٛٛى أداء انًٕظف يب ٚه-: ٙ
-

-

االلتزام بالدوام وعدم الغٌاب .
االبتكار فً العمل المكلف به .
التعاون مع الزمالء واإلدارة المدرسٌة .
التواصل مع أولٌاء األمور بما ٌحفظ للمدرسة حقها  ،وٌساعد فً عالج مشكالت
الطالب .
إكساب الطالب العادات والتقالٌد اإلسالمٌة الراسخة فً المجتمع القطري .
تنفٌذ أي تكلٌفات إضافٌة تقتضٌها ظروف العمل .
المشاركة االٌجابٌة فً األنشطة الالصفٌة وتشجٌع الطالب علٌها .
المشاركة االٌجابٌة فً اللقاءات التً تنظمها المدرسة مع أولٌاء األمور بعد انتهاء الدوام
الدراسً لزٌادة أواصر التعاون معهم  ،وتوضٌح كل ما ٌخص الطالب لولى األمر
لمزٌد من المتابعة حرصا على مستقبل الطالب ورفع مستواه األكادٌمً والسلوكً .
المشاركة االٌجابٌة فً المناوبة الٌومٌة .
المتابعة المستمرة للطالب داخل الصفوف ومعاونة المدرسٌن على أداء عملهم بٌسر
وهدوء  ،ومتابعة أداء المدرسٌن داخل الصفوف الدراسٌة .

 التعرٌف والتذكٌر بالتعامٌم الصادرة من هٌئة التعلٌم بشأن إجراءات األمن والسالمة
لمستخدمً الحافالت المدرسٌة والسٌارات الخاصة -:
وفً هذا الخصوص طلب السٌد  /على بن سالم الكواري  -صاحب الترخٌص ومدٌر
المدرسة – من السٌد النائب اإلداري -:
 -1إعادة توزٌع كل ما ٌخص إجراءات األمن والسالمة على مشرفً الحافالت  ،وعلى
أعضاء لجنة األمن والسالمة بالمدرسة للتذكٌر بأهمٌة تنفٌذ كل ما جاء بها من تعلٌمات .
 -2الحصول على توقٌعات الطالب وأولٌاء األمور على التعهدات الالزمة الستخدام
الحافالت المدرسٌة  ،وكذلك الذٌن ٌستخدمون سٌاراتهم الخاصة فً انتقال الطالب من والى
المدرسة .
 -3االهتمام بتوعٌة وإرشاد الطالب إلى أهمٌة المحافظة على الحافالت المدرسٌة وعدم
العبث بها أو بمحتوٌاتها ألنها لٌست ملكا لهم وإنما هً ملك لألجٌال القادمة  ،وشرح
وتوضٌح الجزاءات التأدٌبٌة على الطالب وولى أمره والمنصوص علٌها فً قانون الحافالت
المدرسٌة .
 -4المراجعة النهائٌة على مرافق المدرسة قبل حضور الطالب  ،والتأكد من سالمتها وعدم
احتٌاجها ألعمال الصٌانة أو التغٌٌر .
 -5التواصل مع الخدمات العامة بالمجلس األعلى لتامٌن احتٌاجات المدرسة الضرورٌة
والهامة من حافالت وأجهزة ومعدات وغٌر ذلك مما ٌلزم .
 الشرح والتوضٌح بأهمٌة تعرف كل إداري على الوصف الوظٌفً له وتوقٌعه على
استالمه نسخة منه -:
أوضح السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – أهمٌة تعرف كل إداري على الوصف
الوظٌفً له  ،وتوقٌعه على استالمه نسخة منه  ،حٌث أن هذا الوصف الوظٌفً هو ما سٌتم
بناء علٌه تقٌٌم الموظف اإلداري فً نهاٌة العام  ،كما أن مستشار المدرسة عندما ٌحضر
للمراجعة على أنشطة المدرسة سٌطلب من كل موظف شرح دورة المنصوص علٌه فً
الوصف الوظٌفً المسلم له .
لذا نأمل التزام الجمٌع بما ورد فً الوصف الوظٌفً له  ،والذي ٌحتاج إلى أي توضٌح علٌه
التواصل مع النائب اإلداري .

 مناقشة خطة المدرسة الستقبال الطلبة فً الٌوم األول والثانً وسٌر العمل فً
األسابٌع الالحقة -:
أكذ انغٛذ  /ػهٗ ثٍ عبنى انكٕاس٘ – طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ – ػهٗ ٔجٕة انزضاو
كم قغى ثزُفٛز خطزّ انغُٕٚخ انًؼزًذح عٕاء كبَذ خطخ طفٛخ أٔ الطفٛخ  ،أيب فًٛب ٚخض
خطخ انًذسعخ العزقجبل انطالة ف ٙانٕٛي ٍٛاألٔل ٔانضبَ ٙفغزكٌٕ ػهٗ انُحٕ انزبن-: ٙ
-

-

-

-

-

الترحٌب بطالب المدرسة بصفة عامة  ،وطالب الصف العاشر بصفة خاصة .
البشاشة عند مقابلة الطالب  ،وعدم النفور من أي منهم حتى لو اخطأ حٌث انه فً بداٌة
مرحلة جدٌدة ٌود أن ٌرحب به  ،وٌهتم به من قبل اإلدارٌٌن والمدرسٌن واإلدارة
المدرسٌة  ،حٌث إن رد فعل الطالب ألي تعامل معه سواء باإلٌجاب أو بالسلب
سٌنعكس على سلوكه طوال فترة الدراسة .
توزٌع طالب الصف العاشر على الفصول ومساعدتهم على التأقلم مع الجو المدرسً
الجدٌد  ،وعدم الموافقة على تحقٌق رغبات الطالب فً التجمع مع أصدقائهم فً صف
واحد ،الن ذلك األمر سٌساعد على الشللٌة وٌعطل العملٌة التعلٌمٌة .
توزٌع الكتب والمصادر التعلٌمٌة على الطالب داخل الصفوف من أول ٌوم  ،والتأكٌد
على بدء الدراسة والشرح من الٌوم األول وعدم التراخً حتى ال ٌعزف الطالب عن
الحضور للمدرسة فً الٌوم الثانً .
خروج الطالب سٌكون فً نهاٌة الٌوم المدرسً فً المواعٌد المحددة سلفا .
عدم خروج أي موظف من المدرسة إال بعد التأكد من خروج جمٌع الطالب من
الصفوف وإغالقها  ،ومن ثم خروج جمٌع الطالب من المدرسة .
عقد لقاءات تعرٌفٌة مع الطالب فً الٌوم الثانً  ،لشرح سٌاسة المدرسة وجدول
المواعٌد  ،سٌاسة التقوٌم السلوكً وخاصة فٌما ٌخص الغٌاب بدون عذر والتأخٌر
الصباحً وتوضٌح وتأكٌد اإلجراءات التأدٌبٌة التً سٌتم تطبٌقها من الٌوم األول .
عدم السماح ألي طالب باالتصال المباشر بولً أمره  ،وٌكون االتصال عن طرٌق
المشرف اإلداري المختص  ،على أن ٌكون هناك أسباب واضحة لهذا االتصال .
تشكٌل لجان من الموظفٌن اإلدارٌٌن لمساعدة طالب الصف العاشر فً التعرف بسهولة
وٌسر على صفوفهم .
تشكٌل لجان عمل لألجر اإلضافً وذلك تطبٌقا للكتاب الصادر فً هذا الشأن من
المجلس األعلى للتعلٌم .

ٔف ٙخزبو االجزًبع رًُ ٙانغٛذ  /طبحت انزشخٛض ٔيذٚش انًذسعخ  -نهجًٛغ انزٕفٛق
ٔانغذاد يٍ ثذاٚخ انؼبو انذساع ، ٙنكَ ٙشرفغ ثبنًذسعخ ئنٗ أػهٗ انذسجبد ٔانًشارت فٙ
جًٛغ انًجبالد رشثٕٚب ٔصقبفٛب ٔاجزًبػٛب ٔػهًٛب َٔ ،حقق جًٛؼب سؤٚخ انًذسعخ ٔسعبنزٓب
انغبيٛخ .
ٔهللا ٔنٗ انزٕفٛق ،،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ثن سبمل الكواري
صبحت الرتخٍص ومدٌر املدرسة

