
  
 

اك             أنطالق  تقترب الساعة من نقطة بداية      ات  إال أن هن ة والطالب وب معظم الطلب اد تغمر قل د، والفرحة تك عام دراسي جدي
دء    األسر والطلبه واالساتذه بعض  راب  موعد الب د      ينتابهم الخوف  مع آل يوم من اقت ام الدراسى الجدي م   .للع شعرون أنه ي

سنه أخرى  دة ل اة جدي ى معان ون عل امقبل ون أن يوقفه ة و، يتمن ام وخطوة ومعالج ى  اهتم سؤولين ف زم إداري من  الم  ح
  .  بخصوص  موضوع االمن والسالمة  فى المدارس وزارة التربيه

ده                   دء واالنطالق بصورة جي واحي للب ل الن التجهيز واالستعداد من آ ه ب وم وزارة التربي ه تق  اقترب الموسم الدراسي  وعلي
اقم االداره               وتعمل جاهده على توفير    اك    ,   آل االحتياجات والمستلزمات سواء الدراسيه او المناهج او المدرسين وط لكن هن

م يتخذ أي اجراء         امر   شكل واسع  وبدراسة متخصصه ول ضا      وألم يتم التطرق اليه  ب ه واي ات  ل وفير المتطلب ام  يجب  ت القي
م القواعد             )  والسالمه   االمن( بجهود آثيفه وحثيثه للوصل به الى المستوى المطلوب وهو           سالمه من اه حيث ان االمن وال

ر   ان لم يكن الرآيزه االساسيه  لتوفير بيئه امنه لالداره والمدرسين والطلبه             ى خي  ليقوم آل منهم باداء واجبه والتزاماته عل
ى يطبق تعل         وللوص وجه وعليه يتطلب من وزارة التربيه  القيام بوضع خطط ودراسات             ى مجتمع طالب يمات وارشادات    ل ال

سالمه ى  المدرسية   االمن وال م تالت افي ل ام الك نح االهتم ى االن م ه حت ى وزارة التربي سئولين ف ل الم   او االدارات  من قب
يجب بصوره حرفية وعلميه تطوير ادوات ادارة االمن والسالمة         ,  التعليمه بالمحافظات او ادارة المدرسه والطالب واالسره        

وانين  ا ن  وضع ق ن وسالمة تم زم اداراتم ة ا ل اطق التعليمي ا  لمن ذها واتباعه ضا تنفي سها واي دارس نف ن  ادارات الم  م
ا             فى االمن والسالمه     واالسرة    الطالبات   /بتثقيف وتوجية الطلبه     دوات  للمن طق وعلى الوزارة ان تقوم بعمل محاظرات ون

سالمه        التعليميه  وادارات المدارس      ى االمن وال ام               المدرسيه   بتدريبهم عل ى قي شجع عل شاط المدرسى يجب ان ت  وادارة الن
سالمه          االمن وال ى     نشاط  للطلبه يهتم ب ضا عل اء                   واي ى من االب دارس  او حت ه والعنف فى الم ين فى سلوآيات الطلب المهتم

اء    والبالمساهمه مع ادارات المدارس بالتواصل  والعمل على ارساء قواعد تساهم فى عملية التعليم والتربيه         مشارآه فى بن
وزاره واالسره         للعمل على انجاح خطة عمل االمن والسالمه       .مفهوم االمن والسالمه المدرسية    ين ال اون  ب تم التع يجب ان ي

  والطالب  والتكامل هو ياتى على شكل مثلث التعاون 
  
  

                                                                               
اون                                               والتفاعل   اتباع االرشادات التع

ب                              (                    )                                               االسرة ( )                                                           الطال
االمن   

والسالمه 
 المدرسية

  
  
  
  

                                                                           واجبات ومسئوليات
  )وزارة التربيه                                                                           ( 

  



  
  
  
  

   االمن والسالمه ومفهوم تعريف 
  

سان ب     هو علم يهتم بأمن وسال     ى العمل                 مة وصحة االن وم عل ه وتق ة وقاي ات تكون بمثاب مجموعة اجراءات وقواعد ومتطلب
اسباب وقوع االصابه او الحوادث وهى بصوره اشمل    االنسان قدر االمكان خاليه من مصادر الخطر و   بتوفيربيئه امنه  حول     

  واتباعه  التعليمات والتقيد بها االرشادات علم يحافظ  بشكل آبير على امن وسالمة وصحة االنسان فى حال تطبيقه 
  

  ه بين المدرسة واالمن والسالمههي العالقما 
  

 حيث ان وجود أطار يمنح المدرسة مستوى معين ومناسب من االمن              هناك عالقة وثيقه بين المدرسه وبين االمن والسالمة       
ات الت    وفر المتطلب ث ي ى بحي ال التعليم اص بالمج ا الخ سالمة بمفهومه ذه   وال الل ه ن خ ه  م ن للمدرس ا يمك ن خالله ى  م

ر من االمور                            ه  من الكثي ه  للطلب ه المطلوب وفر الحماي سالمه ي التعليمات واالرشادات والخطوط ايجاد مستوىمن االمن وال
وع من                      وفر للمدرسين ن ضا ت اظ           التى قد تتسبب فى اصابتهم او تعرضهم للخطر واي ا للحف ه وخطوط للعمل بموجبه التوجي

سلوآيات   من المشاآل التى يمكن ان تقع     ايضا للحد المستوى المطلوب من االمن والسالمة و     على    . سواء من الحوادث او ال
م وضمانها وان                        حيث ان    سالمه له وفير االمن وال بمجرد دخول الطلبه للمدرسه تكون ادارة المدرسه  هى المسئوله عن ت

  .تكون من ضمن اولوياتها
ى وقعت     يرين مدى  اليخفى عن الكث   ة  المشاآل الت سابقه سواء اصابات  وحوادث  آانت نتيجة عن           وجدي  خالل االعوام ال

  . ايجاد حلول لها عدم المعرفه بكيفية الوقايه او معالجتها واهمال او سوء اداره او عدم اهتمام او
  

  فى االمن والسالمهوزارة التربيه  مسئوليات  ماهى 
  

ى وزارة الت       ره عل ى            تقع مسئولية آبي ا المسئوليه االساسية  بالعمل عل ع عليه وزارة تق ة ان نعرف ان ال ه  ومن االهمي ربي
توفير االمن والسالمه سواء بتوفيرها او بالتعاون مع الجهات االخرى لتوفيرها وايضا بعمل خطة عمل تكون بمثابة  اصدار                  

الدارة  التعليم            ل محافظ    ي قرارات واجراءات وتوجيهات وتوصيات  سواء ل وم           ه لك دورها تق ى ب دارس والت ه او االدارات للم
  وان تكون بالشكل االتى ) أمن وسالمة المدارس  أولويه لنا جميعا (   وان يكون شعار بترجمتها على الواقع

دريب المدرسين                   • سالمه و ت الوقايه   القيام فى اجراءات  فى منع االصابات والحوادث ووضع اشتراطات لالمن وال
سال ن وال ى االم ل     عل ام بعم ويتى والقي ر الك الل االحم ع اله اون م ضا التع اد  واي ة االرش دوره بعملي وا ب مه ليقوم

االمن    ات او متخصصين ب ع هيئ اون م شاط بالتع ه والمدرسين بحصص الن سالمه للطلب ن وال اظرات عن االم مح
  والسالمه 

ل حم   • المه وبعم ه س ع خط الء  ووض وارىء واالخ االت الط ط لح ع خط تعداد   وض دارس االس ه للم ه تثقيفي ل
  والمدرسين والطلبه  على اتباع االرشادات  بعمل انشطه مدرسيه بالتدريب على االسعافات االوليه

  الهدف    جعل المدرسه بيئه مناسبه ومالئمه  ومضمونة االمن والسالمه قدر المستطاع •
  -:وهما آاالتى   جانبين   ويجب ان تتضمن خطة العمل

  الجانب االول
  : ويشمل   آبناء يوفر االمن والسالمه للطلبه بحاهزية المدرسه ويتمثل 
  بحيث ال تعرض الطلبه للحوادث واالصابه فى حال سوء صالحيتهاالمبانى  صيانتها  وترميم  مايحتاج منها •
  بحيث توفر الخصوصيه وتمنع  الفضولين او المشاغبين من الدخول خلسه لها التأآد من سالمة االسوار •
 بحيث تحمى الطلبه من الوقع منها وخاصه فى االدوار العليا وخاصه المدارس االبتدائيهمايه للفصول  شباك الح •



ه               • اء وقت           االبواب  سواء الخارجيه او المختبرات او قاعات الرياضه او المكاتب االداري ه واالمن اثن وفر الحماي  لت
 .الدراسه او بعده 

ات                 بحيث توفر الس   االرضيات فى ساحات الخارجيه      • د اوق المه للطلبه وعدم االصابه  حين اللعب او االستراحه عن
 الراحه

 بحيث توفر السالمه من االصابه من الصعقات الكهربائيه    والتاآد من سالمتها الكهربائيه التمديدات  •
  بحيث توفر السالمه الصحيه للطلبه االعمال الصحيه  •
  .  للتأآد من آل النقاط اعاله ورفع تقارير جاهزيتهاقيام ادارات المدارس بعمل جوله تفقديه للمدارس   •

    
  
  
  الجانب الثانى  

سالمه   ن وال راءات االم يات  واج ى االساس صحية  ه سالمة ال ية وال ل ادارات    المدرس ن قب ا م ا واتباعه ب اتخاذه ى يج  الت
  -:المدرسه وهى 

سالمة المد               • سالمة الصحية    رسيه القيام بعمليه تثقيف للطلبه والطالبات  عن مفهوم االمن وال ا      وال اهى اهميته  وم
 .وطرق الوقايه واالجراءات والمتطلبات 

  بالتواصل مع المدرسه  ومناقشتها   والسالمة الصحيه    القيام بعمل توجيه لالباء لمعرفة االمن والسالمه المدرسيه        •
  .مع ابنائهم وحثهم على االلتزام بها 

دارس      وضع الية عمل يوضح  متطلبات وارشادات وتعليما        • سالمه للم سالمة الصحيه ل     ت االمن وال ا     وال تم تطبيقه ي
 -:تباعها من قبل الطلبه والطالبات وتشمل من قبل ادارة المدرسه وا

  مكافحة العنف المدرسى •
 الطالبه / مراقبة السلوك الشخصى للطالب  •
 السالمه الصحيه  •
 حاالت الطوارى  وخطة االخالء •
 الحرائق  وأجهزة السالمة •
 ن من والى المدارسالنقل االم •
 االمن والسالمه فى ورش التدريب والنشاط المدرسى •
سالمه  • تراطات ال صحية اش ه    وال صول الدراس ى  ف ه  –ف رات العلمي ه   –  المختب صاالت  الرياض ب وال  – المالع

  االثاث المدرسى –المقصف 
  مسئولية المدرسهماهى 
شان شرو               • وزاره ب ات ال ذ تعلمي ل             يجب على ادارة آل مدرسة تنفي سالمه فى المدرسه وجع ط واجراءات االمن وال

دريس                    المدرسه بيئه مالئمه للدراسه وان تعمل بجهد على  توفير المعلومات واالرشادات سواء لالداره او طاقم الت
  او الطلبه  بشكل محاظرات توعيه وتدريب على متطلبات االمن والسالمه  وذلك بعمل االتى

 عمل لجنه لالمن والسالمه  •
  طه للطوارى واالخالء عمل خ •
  عمل خطه للسالمه  •
دري   • ه وت ه وتوجي رامج توعي ل ب م     عم ه  بعمله يه االمن ه الدراس وفير البيئ تم ت ى ي ه حت دريس والطلب اقم الت ب لط

 واتباعهم االرشادات 
  اجتماع االباء الذى يعقد فى المدرسه  ليتم مشارآة االسره بالتوجيه التواصل مع االسره عن طريق •

  
  



  
 

   االسره سئوليةمماهى 
  معرفة  مفهوم االمن والسالمه المدرسية والسالمه الصحيه ليتسنى لهم متابعة ابنائهم وارشادهم •
  متابعة ابنائهم فى المدرسه  بالتواجد فى اجتماع االباء  •
 التواصل مع المدرسه بصفه دورية لمعرفة وضع ابنائهم ومدى التزامهم  •
  هم التعرف على اصدقاء ابنائهم  وسلوآيات •
  مسئولية  الطلبهماهى 
  االلتزام بتوجيهات وتعلميات ادارة المدرسة  •
 العمل على  تطبيق اجراءات االمن والسالمه المدرسيه  •
 والتفاعل معهاالمشارآه فى اعمال االمن والسالمة المدرسية  •
  اتباع ارشادات السالمه الصحيه   •

  
  

   المدرسيةوالسالمة  متطلبات األمن
شرح       المدرسية والسالمة الصحيه      التى تقع تحت االمن والسالمه      والمتطلبات مورهناك العديد من اال     والتى سنتطرق لها بال

بعض                     سواء باالسباب او المعالجه  لها        سالمه فى المدرسة وال  بعضها متعلق بالطالب آفرد فى المجتمع وبعضها يخص ال
ذه االمور   جب ان توضع     وي االخر يتعلق بالسالمه الصحيه  وايضا بعضها يتعلق باالمن           ل ه ام المباشر من     آ ع االهتم  بموق

ا     ع  الهميته ل الجمي ه و   أوخطورة بعضها  قب ه واقع نا   وهى حقيق ات     موجوده فعال فى مدارس ين او البن هى و.   سواء البن
ا     وعن   مهمه لسالمة الطلبه في المدارس    متطلبات ى حله ا والعمل عل تم مواجهته وع ا    دما الي ع وق اد سبل بمن خرى او   وايج

الوقايه من البعض االخر اليمكن لنا ان نعرف مدى سوء نتائجها سواء على المدرسه اواالسره او المجتمع  لهذا يجب علينا                    
بعض الخطوات التى هى اساس  أدارة المدرسة تخذ وهنا يجب ان ت  وايجاد الحلول لها مناقشتها ووضعها موضع المواجهه  
   :مقومات االمن والسالمه وهى آاالتى

  معرفة مفهوم االمن والسالمه •
ر      • ر والخط صادر الخط د م ث تحدي ن حي ار م ين االخط دير وتخمي راءات  / تق ن ان االج د م اطر والتأآ يم المخ تتقي

  عمل مراجعه دوريه / المتخذه مالئمه لها 
  سالمةوضع خطة  •
  تحديد المسئول عن السالمه فى المدرسة وتكليفه بمهامها •

  مصادر المخاطر فى المدرسه

نهم سواء بالمشاجرات او                       • مخاطر  ذاتيه او شخصيه   وهى المخاطر التى تحدث بسبب تصرف الطلبه فيما بي
اجراءات وارشادات االمن                     زامهم  ب باالخطاء الشخصيه او باالهمال او عن طريق تعمد او بعدم اهتمامهم والت

  والسالمه المطبقه فى المدرسه 
ه المحيطه من       مخاطر صحيه  وهى المخاطر التى تنتج عن        • سبب البيئ سالمه الصحيه او ب االختالل بشروط ال

  الطلبه عن طريق عدوى او بسبب االهمال فى النظافه العامه او الشخصيه 



مخاطر الحريق  وهو خطر يمكن وقوعه فى اى مكان واى وقت بسبب االهمال بشروط االمن والسالمه وعدم          •
لحريق او بسبب عدم تجيهز المدرسه بوسائل لمكافحة الحريق     االلتزام بها او بعدم توفر اشتراطات مكافحة ا       

  عند نشوبه 
رات بحيث                 • سالمه فى المختب شروط االمن وال االلتزام ب ال ب سبب االهم مخاطر آيميائيه وهى مخاطر تحدث ب

  تتسبب فى اصابه حروق او استنشاق مواد خطره
ام الكش             • دم اتم ه او      مخاطر آهربائيه وهى مخاطر تكون بسبب االهمال بع دات الكهربائي ى التمدي دورى عل ف ال

  بسبب عدم اجراء الصيانه الدوريه لها
  مخاطر عامه  وهى مخاطر تنتج عن االهمال فى اتباع وتنفيذ اجراءات السالمه وعدم تنفيذ اشتراطا •

  
  معدات السالمه المطلوب توفرها فى المدرسه

لمدرسه حيث فى حالة وقع حادث وللقيام بعمل االسعافات          ان معدات السالمه هى من المتطلبات التى يجب توفيرها فى ا          
  االوليه او القيام باطفاء حريق محدود ومنعا لتطوره الى حريق شامل  لهذا يجب توفرها وبشكل آامل

ه                • ع ظاهر ومحدده ومعلوم اآن وان بمواق دد يتناسب مع حجم المدرسه واالم اة حريق وبع وفير مطف يجب ت
ان                    للجميع  وايضا تتناسب مع ن       ى عدد من االمك ى وعل شكل عمل وزع ب وع الحريق  المحتمل وقوعه  وان ت

  وخاصه المحتمل وقوع الحريق فيها
ل صاالت المالعب                          • ا مث اآن المحتمل االصابه فيه يجب توفير  حقيبة اسعافات اوليه وخاصه فى عدد من االم

  ..االداره  الخ / غرف النشاط المدرسى /  المختبرات 
  
  

                                                    

   
  
  
  
  
  
  
  



    المدرسةفي شروط وارشادات السالمة
  

اآن  ن االم د م ضمن العدي راءات ل  وتت ادات واج ات وارش ن تعليم د م ضا العدي ه واي ى المدرس ا    ف ى يجب اتباعه سالمة الت ل
سعي ان تك       ان ناظر آل مدرسة    ونعلم جيدا     وتطبيقها من قبل الجميع    واحى              يعمل وي ل الن ه من آ ه أمن در  ون مدرستة بيئ ق

ع الحوادث واالصابات ومسببات المشاآل  عن      اإلمكان ل  طالب و    و ذلك بالعمل على من ا  . مدرس  آ اون   وهن يجب  ان يتع
   ويمكن لنا ان نحدد مصادر الخطر.الطالب واالسره لجعل المدرسه مكان خالى من الخطر  / المدرس /الجميع  االداره

دخول     , حقيبة الظهر المدرسيه   ى  المباشر ف  د ال ام عن انتين ( االنصراف ، المقصف   /االزدح سلبي    ) الك ساللم ،  المزح ال ، ال
  .السيئ ، خطر بعض األدوات المدرسية ، خطر إطالة الجلوس في الشمس ، خطر العبث بمفاتيح الكهرباء وأسالآها 

  
  لفصول الدراسية  السالمة ل وارشادات شروط 

  
ا شروط                          يقضي ال    وفر فيه ه صحيه ومت طلبه معظم وقتهم فى المدرسه فى الفصول الدراسية ويجب ان تكون الفصول بيئ

  -: االتى السالمة من حيث
  متر مربع50 الى 45 تكون لكل فصل يجب ان المساحه  •
ذه المساحه يجب ان ال يتعدى عدد الطالب عن                • ى يمكن     30على ضوء ه ا للفصل الواحد حت اد  طالب ه  مساح  ايج

  مكانيه  للطالب  يتمتع فيها بحرية الحرآه وايضا  آونها من شروط االمن والسالمه 
صناعية      االضاءه  موزعه   • ه او ال ين            سواء الطبيعي د الع ه اضاءه سليمه وواضحه ال تجه افى ليمنح الطلب شكل آ  ب

  .الن االضاءه الخافته او العطل فى االناره يسبب اجهاد للعين  بمرور الوقت
ضا ان                يجب ان    • رين  واي ى مت تكون المسافه بين المقاعد فى الصفوف االولى  والسبوره  التقل عن  متر ونصف ال

   أمتار بحد اقصى 7 أو 6تكون المسافه بين اخر الصفوف والسبوره ان ال تكون اآثر من  
وفير المقاعد واالدراج الخاصه بالطالب بحيث  تكون متالئمه مع ال                        • ه الدراسيه    يجب على ادارة المدرسه ت مرحل

ذا  سنه 18سنوات وحتى    6هى ما بين     فى الكويت     حيث ان متوسط االعمار بالمرحله الدراسيه        وعمر الطالب     وه
سالمه   العمر هو العمر الذى يتكون فيه الجسم سواء عظلى او العظام  وعليه يجب            ضا ال ان تتوفر فيها  الراحه واي

ود الفقرى      على طريقة الجلوس ه  بالمساعدالصحيه للطلبه    ضرر الجسماني سواء للعم  وان ال تسبب االصابه او ال
  او العظالت او االقدام 

ل عن                    • ه بمساحه ال تق ين الصفوف الجانبي ه  ب راق ومساحه مكاني يجب ان توضع االدراج بطريقه تسمح بوجود ف
ائط     ره والح ه االخي صفوف الجانبي ين ال ر ب صف مت ل ن سافه ال تق ضا بم ر واي صف مت سح حن ه او  لف ه الحرآ ري

   .الخروج عند حاالت الطوارى دون التسبب باعاقتهم ايضا 

  

  

  



  :  يجب على الطلبه اتباع االرشادات التاليه فى الفصل  وذلك لسالمتهم 

ه                        • سمع علي ان يجلس بطريقه صحيه وباستقامه لحماية ظهره من االصابه  وان آان لديه اى ضعف فى النظر او ال
ة الصحه المدرسيه           ,   ليقوم بتغير مكان جلوسه  ليضع فى االمام             )مشرف الفصل   ( ابالغ   ى مراجع وان يعمل عل

 .لفحصه واجراء الالزم 
  . او محاولة عرقلتهم خروج من الفصل/ تزاحمهم عند دخول عدم التدافع مع  اآلخرين أو •
ه       عدم ترك اى من األدوات الحادة سواء على الكراسي أواالدراج حتى التكون مصدرا لل              • خطر بجرح اى من الطلب

 او اصابة الطالب نفسه
ورق  /مواد صلبه / الطباشير / الكتب /أشياء مثل أقالم الرصاص  عدم  قذف • ة اآلخرين   / مشابك ال ى الطلب حيث    عل

  يمكن أن تسبب إصابات خطيرة في العين حين قذفها على االخرين

   والساحات والساللم صاالت الرياضه والمالعبلشروط السالمه  
ا سواء من                         ه فيه معظم االصابات والحوادث التى تقع للطلبه هى ضمن هذه المناطق  لذا يجب اتباع االرشادات والوقاي

  :المدرسه او الطلبه آاالتى 
يجب ان يتم الكشف على  ارضيات الصاالت والمالعب والساحات وان تكون خاليه من اى من مصادر الخطر                      •

ع يمكن      / وى السطح   او المسببات لالصابه مثل عدم تسا      زالق  موان وجود مياه على االرضيه لتجنب خطر االن
  ...االصطدام بها الخ 

ه وعدم وجود اى                      • ه مفتوحه طوال تواجد الطلب ان يتم التأآد من ان ابواب مخارج الطوارى او االبواب العادي
  موانع او عوائق لها 

  . فى اماآن متفرقه عديده صابات والحوادثوضع ارشادات وبوسترات  توجه وترشد الطلبه للوقايه من اال •
 المام مدرسى التربيه الرياضيه باالسعافات االوليه  •
وم الدراسى                   • ة الي د نهاي ساللم  وخاصه عن ى ال دافع عل ى من      على الطلبه عدم الت زام الجهة اليمن تم الت وان ي

 الدرج دائما فى الصعود والنزول
 .من اى اسباب االنزالق او التعثر ان يتم المحافظه على نظافة الساللم وخلوها  •
وان التكون مصنوعة    تجهيز الساحات بمظالت  تكفل حماية الطلبه من  حرارة الشمس او االمطار فى الشتاء                 •

  .من مادة االسبستوس المضره للصحة
  تجنب وضع اعمده خرسانيه او حديديه فى اماآن لعب الطلبه او تحرآهم لوقايتهم من االصطدام به •
  شادات السالمه فى المرافق الصحيه شروط وار

ه       ا عالق للسالمه الصحيه فى المدرسه اهميه آبيره ويجب التعامل معها بجديه وان تكون بمستوى عالى من الرعاية النها له
دوى                               ده للع ه جي ضا آون المدرسه بيئ ه واي أثير مباشر علي ا ت دوى وله بصحه الطالب وسالمته سواء من االمراض او الع

  د آبيره من الطلبه وايضا لمستخدمى  المرافق الصحيه  لهذا يجب تقديم الرعايه واالهتمام وآاالتى لوجود اعدا
  المياه 
ه                           • ضا للتهوي ره واخرى واي ين فت ا ب تم تنظيفه صداء وان ي ه لل ان تكون خزانات المياه مصنوعه من مواد غير قابل

  .وبعيده عن اى من مسببات ومصادر التلوث 
دات المياه يتناسب مع اعداد الطلبه لتوفير المياه وخاصه فى فصل الصيف ويجب     اب من بر  يجب توفير عدد مناس    •

  تجعلها فى متناول الجميع وباماآن متفرقه  ان تكون موزعه بطريقه 
ا                 • االهتمام بنظافة ببرادات المياه من حيث تنظيفها على فترات مناسبه وايضا احكام غلقها منعا لتلوثها او العبث به

  ن باماآن مظلله ونظيفه وان تكو



ه                  • ا بطريق شرب من خالله ذى يكون ال وع ال افوره  ( ان تكون البردادات من الن م      ) الن ى يمكن تجنب مالمسة ف حت
  .الطلبه لها وللوقايه ايضا 

 االهتمام بالتوصيالت الكهربائيه وعمل الكشف الدورى لها منعا لاللتماس الكهربائى  •
  دورات المياه

مدار الوقت وان تنظف بمواد مطهره  مع توفير الصابون للتنظيف والتاآد من عمل شفاطات    ان تكون نظيفه على      •
  الهواء جيدا وعدم تعطلها

  ان  يكون عددها متناسب مع عدد الطلبه فى المدارس  •
  ان يتم الكشف الدورى عليها من قبل المشرفين منعا الى عبث من الطلبه •
 فاعات تناسب المرحله السنيه للطلبهان تكون احواض  غسيل اليد والحنفيات بارت •

  
  شروط وارشادات السالمه فى غرف النشاط المدرسى 

وع حوادث يجب             يجب توفر العديد من شروط السالمه هنا حيث ان هذه النشاطات بيئه تساعد على التلوث او االصابه او وق
  االهتمام وتوفير متطلبات الوقايه وهى آاالتى

  التدبير المنزلى
د من                 يجب ان يتم   •  المحافظه على اسطوانات الغاز بأماآن امينه وتدريب الطالبات على استعمالها بشكل امن والتأآ

  .اغالقها عند انتهاء الحصه 
المة      • ن س ساويه م رات مت ى فت ات عل ل المدرس ن قب از  م طوانه والبوتغ تم فحص االس دخان يجب ان ي آاشف لل

  غالق والفتح  حتى تكون مالئمه وبوضع امن دائما الخرطوم او االسطوانه او راس الخرطوم وفتحات اال
يجب تواجد المدرسات باستمرار بغرفة التدبير المنزلى وعدم ترآها  بوجود الطالبات  فقط حتى يمكن لها التصرف      •

  .فى حالة الطوارى او وقوع حادثه ما 
  ن التكون عند باب الغرفه يجب وضع االسطوانات او البوتغاز باماآن بعيده ومناسبه عن تحرآات الطالبات وا •
 ان يتم تزويد غرف االقتصاد المنزلى بجهاز والغاز •
 يجب اتباع ارشادات وشروط الوقايه  لالمن والسالمه  والتقيد بها من قبل المدرسات والطالبات  •
  يجب ان يتم توفير  طفاية حريق وتدريب الجميع عليها من قبل المدرسات  •

  طات االخرىشروط وارشادات السالمه فى النشا
اذ اجراءات             تم اتخ يجب اتباع آل اجراءات االمن والسالمة  فى  آل انواع النشاط  المدرسى سواء العملى او النظرى  وان ي

  .الوقايه  من قبل المدرسين واتباع االرشادات من الجميع  منعا لالصابه او وقوع حوادث 
  

  )الكانتين ( شروط وارشادات السالمه فى  مقصف المدرسه 
ه والمشروبات                • الكانتين او المقصف هو منفذ البيع الموجود بالمدرسه وهو يوفر بعض االطعمه الجاهزه او الخفيف

  :وايضا الحلويات وغيرها ويجب ان تتوفر العديد من الشروط  ليتم المحافظه على السالمه  للطلبه  آاالتى 
  وغيرها من التلف وايضا للنظافه يجب ان يتوفر فى المقصف او الكانتين ثالجات لتحفظ االطعمه  •
  يجب ان يتوفر فى المقصف اآثر من نافذه للبيع حتى  اليتم التزاحم ولسهولة الحرآه وايضا بمساحه مناسبه  •
ه من الشمس او                         • ه او بوجود مظالت للحماي يجب ان يكون مكان المقصف نظيفا وما حوله ايضا وفى منطقه مظلل

  ى نظافة المكان والمقصف بالقيام بتنظيفه بين حين واخر وبشكل مستمراالمطار شتاء وان يتم المحافظه عل
  يجب وضع على النوافذ االخرى والخاصه بالتهويه حمايه من الشبك حتى يتم المحافظه عليه من دخول الحشرات •
  وايضا صاعق للحشرات ومحروحة شفط للهواء  •
  يجب ان يتم توفير مطفأة حريق الستعمالها حين الحاجه •
ه                       التزام • ى بطاق ه وان يكون حاصل عل الى من االمراض المعدي ه الشخصيه وان يكون خ  العامل او البائع  بالنظاف

  صحيه من البلديه تسمح له بالبيع وان يلتزم بشروط السالمه الصحيه



ه خصوصا حين يكون          • ى النظاف ه عل يجب ان تكون جولة تفتيشيه على المقصف وبصفه دوريه للتاآد من محافظت
  .  جهز بعض انواع االآل فى المقصف المقصف ي

  التزام العاملين بكل ارشادات واجراءات العمل من حيث اللباس والقفازات وغيرها •

  شروط وارشادات السالمه فى المختبرات العلميه

  

ان                               • ه  وأمك ا وان تكون بمساحه  تناسب اعداد الطلب ه مناسبه للعمل فيه رات العلمي يجب ان تكون مساحة المختب
  .هم بالتدريب او اجراء التجارب بصوره امنه  ودون تزاحم بينهم قيام

  يفضل ان يكون هناك اآثر من باب للمختبر  وايضا ان التوضع ستائر على النوافذ تكون سريعة االشتعال •
   وان توجد شفاطات للهواءان تكون االضاءه ممتازه سواء الطبيعى او الصناعى  وايضا التهويه  •
د  • صدأ فى حال وجود تمدي ه لل ر قابل واد غي ون من م از يجب ان تك ابض )  النحاس (ات خاصه للغ ون مق وان تك

از داخل                              ه فى اىوقت وعدم حفظ اسطوانات الغ سهل الوصول الي التحكم بالغاز بوضع  واضح وظاهر وقريب  ي
  المختبر بعد نهاية الحصه  بل بغرف منفصله

اظ           • واد                يجب وجود خزائن او غرف خاصه  يمكن قفلها لالحتف ذه الم ا ه تم نقله ه اواالدوات  وان ي المواد الكيماوي  ب
  واالدوات على  عربه  حتى ال تتعرض للسقوط والكسر وانتشارها

  يجب توفير مطفاة حريق مناسبه فى المختبر للمواد التى يتم عمل التجارب الستعمالها حين الحاجه •
  يجب االهتمام بنظافة المختبر واالدوات بصوره جيده •
  اتكون االحواض او االرضيات او احواض التجارب من مواد غير قابله لالشتعاليجب ان  •
ه                • يجب ان يكون مدرس العلوم او محضر المختبر متواجد دائما وعدم ترآه المختبر الى سبب فى حال وجود الطلب

  ها وان ينتبه الى تصرفات الطلبه وان يوجههم وان يقوم بتنبيهم  لخطورة مزج مواد ال يعرفون ماهيت
واد       • ظ الم ن حف د م از والتأآ طوانات الغ ب واس ق االنابي ن غل وم دراسى م ل حصه او ي ه آ د نهاي د عن يجب التاآ

  الكيماويه او الغازات السائله وغيرها باماآنها االمينه
  توجد مغاسل ومياه حتى يمكن استعمالها فى حال تناثر مواد على الجسم او الوجه ان  •

  النقل من والى المدرسه  
ه او بوساطة باص المدرسه                  هنا ل العائل ا المشى او بواسطة سيارة نق ى المدرسه منه ك عدد من الوسائل للوصل من وال

  وهنا يجب تطبيق ارشادات االمن والسالمه لجميع هذه الوسائل وخاصه باص المدرسه حيث يجب اتباع االتى 
  عدم الترجل او الرآوب من و الى  الباص حتى وقوفه نهائيا •
 .تواجد داخل الباص يجب عدم الوقوف او التحرك داخل الباص حينما يكون الباص بوضع الحرآه حين ال •



 عدم اللعب  داخل الباص نهائيا او الوقوف واخراج الراس او اليد من النوافذ •
 يجب ان يقوم السائق بعمل الصيانه الدوريه للباص والتاآد من سالمة االطارات والكوابح واالشارات الضوئيه •
ل يجب ان تكون              • ه مباشره ب ه او من خلف عند النزول من الباص يجب عدم السيربجانب الباص او العبور من امام

ل االتجاهات  الن وجود الطالب                      2المسافه بينك وبين الباص  التقل عن         ه  من آ ه الخطر المحتمل  متر وهى منطق
  ته بالمرآه العاآسه او الجانبيه  رؤيبمسافه اقل يكون عرضه للدهس او االصابه الن السائق لن يتمكن من
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  االمن فى المدرسه وارشادات شروط 
  

ه                    ه الحقيق ا  هى الوقاي اع اجراءات االمن وتطبيقه ان وخاصه المدرسه حيث ان اتب ع ومك ل موق االمن هو صمام االمان لك
د من المشاآل                  وخط الدفاع االول الدارة المدرسه من      ا العدي  حصول الحوادث او المشاآل والمدرسه بيئه يمكن ان تحدث فيه

ه                   ات مختلف ه سواء من سلوآيات ومن بيئ اط الطلب دد انم ك لتع د تحدث فى      . سواء فرديه او جماعيه وذل ى ق والمشاآل الت
  .المدارس وتقع تحت االمن 

ة        من تكتالت  طحتى ال تخلو مدرسة فى الكويت او العالم  اك ممارسات خفي ا سيئة لكن هن من بعض    البية و ليست جميعه
اد           الطلبة ال تعرف بها اإلدارة او  لم ابالغها عنها او يتم التغاضى والسكوت  عنها من قبل الطلبه االخرين رغبة منهم باالبتع

  الالزمة تخذ اإلجراءاتعن االحتكاك معهم والبعد عن طريقهم  لكن متى رفع شكوى بهذه الممارسات لمدير المدرسه   ت
ل    وم بعم دهم او تق شكله الح ين حصول م ا ح ا بينه اون فيم رين او التع ن التعرض لالخ ذه المجموعات م اتقوم ه ًا م وغالب
ترهيب لالخرين ويجب ان نتفهم ونعلم  أن المدرسة بيئة خصبة للمشاآل ، خاصة بالنسبة للطالب اللذين لهم استعداد فطرى         

ات من الحزم االدارى                  للمشاآل بسبب التفكك     وائح او االمكاني سبب نقص الل ة االسره او ب االسرى او باالمن من عدم متابع
  .للمدرسة 

دارس                 اك امن وسالمه فى الم ن يكون هن اون ل تم التع م ي أن التربية مسؤولية مشترآة بين المدرسة والبيت والمجتمع ان ل
  . والنتيجه خسارة الجميع 

  
   من الجريمهالتوعيه االمنيه والوقايه

  
ه                  ه االمني اده التوعي ضا  من اجل زي ه واي ه للطلب دأ وقاي ا خلق مب بالتعاون بين  المناطق التعليميه ووزارة الداخليه يمكن لن
ى مراحل    م ف ه ه ه الثانوي ى المرحل ه وخاصه ف ار الطلب درك ان اعم ا ن ث انن ه حي ى صفوف الطلب ه ف ن الجريم ه م والوقاي

ه اال  ى المرحل ه  وه م        المراهق ق به ن ان تلح ى يمك رار الت م االض ى فه ه عل ساعد الطلب ب ان ن سان  ويج وين االن م لتك ه
انون                  ه الق ا يعاقب علي امهم بم ورط  او قي ارات              وبمستقبلهم وبأسرهم فى حال الت دوات وزي ام بعمل محاظرات ون ذلك القي  ل

ه       للمدراس من قبل وزارة الداخليه ووضع خطه توعيه وفتح مجال المناقشه للطلبه              والتوضيح لهم عن نهايه طريق الجريم
ادة                     ده فى زي وآيفية االبتعاد عن اصدقاء السوء او المسئولية القانونيه للجريمه والقوانيين  تكون هى خطوه صحيحه وجي

ه         .التوعيه االمنيه لشباب هم المستقبل للوطن        ا التدميري  ويجب عمل خطه عمل للمواضيع التى يجب مناقشتها وبيان نتائجه
  وايضا مناقشتهم فى آيفية االبتعاد , االعتداءات / العنف / السرقه / على مستقبلهم مثل المخدرات 

دوات                 عن هذه االجواء ووضع توجيهات وارشادات لهم ومساع        ذه الن ضا يجب ان تتضمن ه ا واي دتهم فى آيفية الوقايه منه
تم  حوارات  مع تائبين او من تورط بهذه المشاآل وماهى النتائج المأ         ساويه عليه  آل هذه االمور هى الخطوه التى يجب ان ي

ا                           ا حيث ان نتائجه ون المشاآل ونتائجه وع فى ات اخذها بعين االعتبار ان الوقايه والتوعيه اقل تكلفه وبفارق آبير عن الوق
ك في       ويلعب السلوك الشخصي للطلبه المحور االساسى في تحقيق السالمة واالمن            .تكون سلبيه على المجتمع      ان ذل  سواء آ

  .أو في االنشطه المدرسية وعند الدخول والخروج من المدرسة , الفصل أو  في الصاالت الرياضية والمختبرات العلمية
  
  
  
  
  
  

 العنف الجسدى  سواء بين الطلبه او بين الطلبه واالساتذه •
  



  

                                            
  
  

ام     في السنوات القليله الماض  ز االهتم د ترآ يه ،آان هناك نوع  من االهتمام االعالمي بخصوص العنف  فى المدارس  فق
وم بعمل              م تق دارس  ول على المشكله دون  القيام من الجهات المختصه وخاصه وزارة التربيه  بدراسة  العنف  فى الم

ا بصورة اصبحت    وقد ادي  التغاضى عن . اجراءات واضحه  او صارمه حتى تحد من هذه الظاهره    المشكله فى ازياده
حه   ين و  واض ره والمدرس شعر االس صوره ت القلق ازاء  وب ع  ب ن المجتم دارس  االم ى الم ى  ان . ف سدى ف ف الج العن

 المدارس فى حالة ازدياد مسببا الكثير من االشكاليات داخل المدرسه ومعظم االحيان تكون له امتدادات خارج المدرسه                  
ه          وتطور الى ان اصبح هناك     ل طلب سهم من قب ى االساتذه نف داءات عل ر من االعت ذه       الكثي شة ه تم مناق م ي ى االن ل  وال

المشكله من قبل المختصين وترك حلها للتصرف الفردى لمدراء المدارس علما بان العنف فى المدارس هو حاله ينبغى       
مدارس ينبغى دراسته عن آثف وتكاتف ومحاربة العنف فى ال .الوقوف عندها ومعرفة االسباب وايجاد الحلول الناجحه        

  االسره مع المدرسه  
  شروط القضاء على العنف  فى المدارس

ه     • ه واالجتماعي ارات الحياتي ز المه اء وتعزي ه بن شكله       للطلب ل  م ى ح ساعده ف نفس والم ى ال ه ف ز الثق  و تعزي
ساهمات االج ديم الم ارات التكيف  وتق يمهم مه شاغبين  وتعل ه الم ارات للطلب ى المه ه  والعمل عل ه االيجابي تماعي

 .تعزيز القيم 
ية          • رام قدس يمهم احت صائى   وتعل ى االخ وء ال الحوار  او اللج نهم ب ات بي ل النزاع ى ح ه عل ف الطلب يم وتثقي تعل

 المدرسه 
اعى فى               • ل االخصائى االجتم ه  وعدم اتاحة الفرصه              التدخل من قبل ادارة المدرسه او من قب زاع فى بدايات  حل الن

  د  محتمل للخالف الى عنف جسدىلتصعي
  وضع ضوابط وقرارات  تكون واضحه  للطلبه فى  ضبط سلوآياتهم ومتابعة تنفيذها •
  يجب ان تكون االدارة المدرسيه حازمه وصارمه  فى قراراتها التأديبيه •
  بل مباشره مع ولى االمر) االستدعاء ليس عن طريق الطالب ( استدعاء ولى االمر ووضعه بالصوره  •
ذار                 فى • ل باالن ام بالتصرف االدارى  مث ه بالقي الغ وزارة التربي ه يجب  اب ل  احد الطلب رار  العنف من قب /  حال تك

  اجراءات قانونيه/ الفصل النهائى / االعتذار العلنى / الفصل المؤقت 
  عدم التساهل فى حاالت العنف الجسدى الذى ينتج عنه اصابه  بل يجب  القيام باجراءات قانونيه  •

  
  
  
  

   افراد االمن فى المدارس
وم                 فى آل المدارس يوجد ضباط امن من الشرآات الخاصه         د الي اء وبع  حتى يمكن المحافظه على امن وسالمة المدرسة اثن

  الدراسى وهناك العديد من الواجبات التى يجب تنفيذها وتطبيقها فى حاالت اختالل االمن 
  

سيه و        • اط مع المدرسه وخاصه                   المحافظه على امن بوابة الدخول الرئي م ارتب اء االمور ومن له سماح فقط الولي ال
ا                         وده له ى يمكن الع رين حت ات الشخصى للزائ دخول والخروج واالثب لمدارس البنات ويجب عليهم تثبيت اوقات ال

  عند الحاجه



  المحافظه على سالمة الطلبه  حين الخروج وبانتظار اولياء االمور  •
  تها الداخليه من العبث او السرقه بعد نهاية الدوام الرسمىالمحافظه على المدرسه وممتلكا •
اء او                   • القيام  فى حاالت الطوارىء بمساعدة ادارة المدرسة والمحافظه على االمن واالتصال بالطوارى سواء االطف

  غيرها
  رياض االطفال والمرحله االبتدائيه االمن والسالمه و

ا             مرحلة رياض االطفال هى من اهم المراحل التى          ه فيه ار الطلب سبب اعم يجب زيادة مقدار اجراءات االمن والسالمه فيها  ب
سبب ان سنهم                           م ب وهى اعمار باى حال من االحوال ال يمكن لها ان بالوعى الكافى والفهم عن االمن والسالمه الشخصيه له

بلهم                  ونهم معرضين فى اى وقت        هو احد االسباب الرئيسيه فى حبهم للفضول وعدم االدراك بخطورة بعض االفعال من ق وآ
ق       سالمه وتطبي ن وال ات االم صى درج وفير اق ال ت اض االطف ن ري سئوله ع ات الم ى  الجه وادث يتوجب عل ابه والح لالص

  لى درجات االلتزام عقواعدها واجراءاتها وارشاداتها  با
  

  رياض االطفال

   
  

ال وعمل اجراءات               ات رياض االطفال بعمل تقييم للمخاطر المحتمله ا       تقوم مدير يجب ان    • ا االطف د يتعرض له ى ق لت
  امن وسالمه لها

ال  ويجب ان تكون المجاالت المصممه                     • ه واللعب ضمن       ان يتم  االنتباه الساليب اللعب والترفيه  عند االطف  للحرآ
   الصحه والسالمه ارشادات

شكل مدبب او بحواف  ان ادوات اللعب او الرسم مصنوعه من مواد غير مضره صحيا وان تكون ليست خطره اى ب  •
  خطره او صغيره يسهل ابتالعها

ا آانت      لوحدهم ان يتم تواجد مستمر للمدرسات بغرف االطفال ومعهم وعدم ترك االطفال    • ا ومهم  فى  الغرف نهائي
  االسباب

ل          • ل من قب ه الروضه            ان يتم عمل استبيان لكل طف م ب ة  مرض يجب ان تعل  او الروضه بمساعدة االسره  عن اي
 توجب اخذها او حساسية من شى معينادويه ي

ل         أنيجب على آل مشرفه فصل       • و آ د من خل ان  تتأآ ا من أي      اإلمك ا من خلوه ة له وم      التابع ل ي ة آ د نهاي ل عن  طف
 دراسي

ل    أو أهله يستلم الطفل هم أن على  الدراسي يجب التأآد وحرص اإلدارة نهاية اليوم  في • م من قب  األهل   المصرح له
 .فقط 

 وفى حال التكرار يتم استدعاء ولى االمر         التنبيه عليهم   عن استالم الطفل يجب االتصال بهم و        ألهلا حال تأخر      في •
  .األمر لخطورةلتنبيه 

 . دون مرافق نهائيا  الروضة التجول داخل أو شرب الماء  أو الذهاب لدورات المياه األطفالعدم ترك  •
   .األطفال فتره للتأآد من آل أو حصة  آل إحصاءعمل  •
  االبتدائية ارسلمدا

   وتقبل لهم الحقا معلومة تبنى ألنها االبتدائية مرحلة في للطلبة والسالمة األمن مبادئيجب تدريس  •
م    • والت له ل ج يعم اء أدارة  ف دفاع اإلطف دني وال الل الم ر واله أهيلهم   وإدارة األحم أهيتهم وت رور  لت  الم

  القادمة للمرحلة
   لاللتحاق به الطلبةجيع   وتشوالسالمة لألمن مدرسيعمل نشاط  •



  والطوارئ  اإلخالءالتدريب على خطة  •

                                                                                                          مدارس المعاقين
ل االحتياج    وفير آ وم بت ت تق ة الكوي وق ودول ل الحق ه آ ع ول ى المجتم رد ف و ف اق ه واع ان المع ل ان ساعادات ولك ات والم

ه                              ه لدي ة االعاق سهيالت خاصه تناسب وضعه وحال ى ت ضا ال ه خاصه واي االعاقات وآون المعاق يحتاج الى مساعده وعناي
سالمه الخاصه                    يجب االهتمام بشروط االمن والسالمه وان تكون حسب اوضاعهم وحالتهم والتى تناسب ارشادات االمن وال

   بالمعاقين وهى آاالتى
  ان يخلو مبنى المعاقين من النهايات المسدوده •
  عند انشاء الممرات المائله للمعاقين يجب ان التكون شديدة االنحدار •
  يجب تزويد المبنى باالضافه للسالم مزالق خاصه للمعاقين المقعدين •
  االقالل قدر االمكان من االبواب •
  الطفاءان يكون هناك نظام تهويه خاضع لتعليمات الدفاع المدنى وا •
  ان تكون النوافذ بمستوى يسمح للمعاق ان يفتحا بسوله او يغلقها •
  تزويد المبنى باجهزة انترآم بعدد يتناسب والمكان وان تكون موزعه  فى االدوار او الغرف •
  ان تكون اجهزة انذار للحريق او االخالء ضوئيه وسمعيه  ومرئيه •
  السرداب ومخارج الطوارى واالبوابيجب تزويد المبنى باشارات ضوئيه فى آل المممرات و •
  البد من توفير مصعد خاص للحرائق  •
  يجب ان يتم تزويد المبنى  بشبكبة اجهزة انذار يدوى  وبمستوى المعاقين بحيث من السهوله  التعامل معها •
  المبنى  يجب ان يكون مزودا بشبكة آاشف غاز وحريق •
   آاشف الغاز والدخانيجب ان يزود المبنى باجهزة انذار تلقائيه تعمل على •
  مخارج الطوارى  يجب ان تؤدى وتصل الى مساحة مكشوفه  اوحديقه وليست خارج  المبنى او الى شارع •
  ان يتم تدريب آل العاملين فى مدارس المعاقين على االسعافات االولية واالنقاذ واالطفاء •
  مال بطانيه للنقلبالحمل او باستع)الحرائق ( ان يتم اخالء المعاق فى حاالت الضروره   •
وارى       • االت الط دريب وح ن الت سئوال ع ون م ةالمعاقين يك ى مدرس ن ف سالمه واالم ن ال سئول ع ين م ب ان يع يج

  واالخالء والتفتيش ويعاونه عدد منالمساعدين المدربين 
  القيام بتدريبات اخالء وحاالت طوارىء وهميه لتجهيز وتدريب المعاقين  •
  ) نظام االحتياطات الوقائيه الهندسيه ( ت الحريق ان تعمل االبواب تلقائيا فى حاال •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مخاطر السالمه الصحيه المحتمله فى المدارس



  الشمس

  

ا                   االطفال والمراهقون ليس لديهم  االهتمام  بسلوآيات        دفعون ثمنه د ي ى ق اهى المخاطر الت سالمة الصحية  وم هم فى اطار ال
يس            . مستقبال ال سيما اذا آانت نتائج تصرفاتهم  غامضة العواقب لديهم             دون ان اللعب فى الشمس  ل رون يعتق ال يزال الكثي

ل     له اثار سلبيه ولكن هل تم ارشادهم ان التعرض لفترات طويله للشمس قد يكون سيئا  ؟بعض اال                  ثار السيئه للتعرض الطوي
دا         ). االشعه فوق البنفسجيه  (للشمس واالشعه فوق البنفسجيه االشعاع       سبب مزي آثير من االشعه فوق البنفسجيه يمكن ان ت

ام المناعه     . اعتام العين وغيرها  . ومشاآل جلديه اخري  . من اثار صحيه خطيره جدا ، مثل سرطان الجلد         از  . (وضعف نظ جه
ائج             ). عدنا على مكافحة المرض   مايساالمناعه هو    ا نت د تكون له ى ق ضربة شمس وهى من الخطوره الت ضا التعرض ل واي

   خطره على سالمة االطفال

   صباحا وحتى نهاية اليوم المدرسى10تجنب قدر االمكان الشمس وخاصه مابين الساعه  •
   صباحا والواحد ظهرا10عدم وضع حصص الرياضه فى فصل الصيف بين الساعه  •
  م تزويد المدرسه بمظالت فى آل انحاء المدرسه وبعدد يناسب الطالبان يت •
  ان يتم شرح اضرار الشمس للطلبه وخاصه المرحله االبتدائيه والروضه •
  عمل ملصقات ولوحات تعليميه تبين اضرار الشمس واالرشادات لها •
  ت المياهفى حال وجود نشاط مدرسى خارج الفصل يجب ان يكون فى مكان مضلل وقريب من برادا •

ر ة الظه                        حقيب

  

خطر اإلصابة بألم في الظهر خالل فترة الدراسة وهناك  قلق بين أولياء األمور او االطباء والمعنيين فى بصحة األطفال إزاء                  
هام  حم   سئولية واس دى م ا م ة و       م دى  الطلب ر ل م الظه ى األل ببا  ف ون س ي ان تك ب ف ؤه بالكت ية الممل ة المدرس ل الحقيب



ال من عمر سن                      ه من االطف ى  10تقول اشرفت على دراسه قمت من خاللها بالطلب من  عين ة     13 ال ى الوقوف عل  سنه ال
ة     3وطلب من الطلب بعمل     )  تمثل درج باص المدرسه  ( جهاز هو منصه خاصه لقياس القوه          دون حقيب ى ب  تجارب  االول

  من وزنهم % 30ن وزنهم  والثالثه بحقيبة م % 20الطهر والثانيه  بحقيبة تزن 
ر    ى الظه ر من وعل وه اآث ب ق ل تتطل ه اثق ان الحقيب ا آ ه آلم أثيره سيئ  الن ون ت وزن يك ا ازداد ال ه آلم وآانت النتيجه  ان

سبة      (والدراسة اشارات    ى الظهر بن م ف شار االل ى انت دارس    % 36ال ى الم راهقين ف ضا   ) .من الم راون   واي ارك ب ول م  يق
ه لحدوث االصابه عن طريق              "ير التنفيذي لفرع نيو ساوث ويلز االستراليه للعالج الطبيعي        المد االت قوي بالتاآيد هناك احتم

ر   ل االم م تخي ن لك ري والعضالت  اليمك ود الفق ي العم ؤثر عل ا سوف ت ه يومي ه ثقيل ل حقيب ت تحم اذا آن ه ف الحقائب الثقيل
  ". من وزنه  % 10 حمل االختصاصين هم من سيخبروآم اليسمح للطالب من

  نصائح االمن والسالمة لحمل الحقائب المدرسية واختيارها 

  
  
 .  نصف آيلو غرامأن تكون الحقيبة ثابتة و حجمها متناسب ومتناسق مع الجسم وان اليتعدى وزنها •
 . من وزن الطالب آحد أقصى% 10ان اليتعدى وزن الحقيبه بالكتب اآثر من  •
  على اللون او الشكل الجميل بل ان تكون عمليه وتثبت جيدا ولها اشرطه عدم شراء الحقيبه بناء  •
  . ان يكون على االماآن التى تكون على االآتاف محشوه بطبقه من االسفنج  حتى ال تشكل ضغطا عليها •
  ان يتم تثبيت الحقيبه بالشريط حول الخصر •
 تجنب حمل أي مواد غير ضروريه •
  عند حمله الحقيبه وان يكون اعتماده على الرآبتين والساق وليس الجذع ان يتم تدريبه على الطريقه الصحيه •
ب   • ده   تجن ف واح ى آت راس او عل ى ال عها عل ثال وض اطى م لوب خ ل باس   . الحم

 
 

  العدوى
  
  

  حيث ان المدرسه ذات آثافه عدديه  وبمساحه محدوده تكون السالمه الصحيه من االولويات التى يجب االهتمام بها 
  عدوى من االمراض تجد بيئه مناسبه لها باالنتشار لهذا يجب االهتمام وعمل االتى حيث ان ال

  
  االهتمام بالصحه العامه للطلبه •
  انتشار لمرض معين بين الطلبهمالحظة اى  •
  االهتمام بنظافة المدرسه وخاصه دورات المياه  •
  مراقبة االغذيه المباعه بالمدرسه •
  ى بالعوده للمدرسه اال بعد الشفاء التام عدم السماح الى طالب يكون له مرض معد •

  
  



  
  
  
  

  لجنة االمن والسالمه فى المدرسه
ذ وتطبيق                               اد صيغه تنفي ى يمكن ايج ع وحت ل الجمي ا من قب سالمه واتباعه حتى يمكن تطبيق وتنفيذ متطلبات االمن وال

اد لج                 سالمه فى المدرسه يتوجب  ايج ه فى المدرسه تختص     ومتابعه ضمن اطار يكون هو المسئول عن االمن وال ن
ى يمكن                        ا حت بالقيام بكل ما يتطلب من وضع ارشادات وتعليمات وتنفيذ ومتابعه وقيادة وادارة االزمات فى حال وقوعه

  الوصول الى اعلى مستوى من االلتزام والضمان لالمن والسالمه ويجب ان تشمل اللجنه على االتى
  ه اضافيه فى الدعم  ودفع الجميع للتقيد بالتزاماتهمان يكون رئيس اللجنه هو ناظر المدرسه لمنحها قو •
  ان يتم وضع خطط للطوارى واالزمات وحاالت االخالء  وادارة اى ازمه قد تحدث •
ه  • ه وبعمل تجارب وهمي د االساتذه والطلب وعى عن شر ال ا يتطلب لن ل م ضا آ دريب واي رامج ت تم عمل ب ان ي

  لحاالت الطوارى
  تؤدى الى المزيد من توفير االمن والسالمه او  لمناقشة اوتحسين االوضاع             ان  تقوم بوضع االقتراحات التى      •

  بشكل عام
  متابعة تنفيذ والتزام المدرسين والطلبه وآل من فى  المدرسه  بارشادات وتعليمات االمن والسالمه •
  القيام بعمل تقدير وتخمين لالخطار ووضع السياسات والتعليمات للوقايه منها •
ش • ل آ وم بعم ن   ان تق د م اء والتأآ دات االطف سالمه او مع زة ال دات او اجه ان او المع ل االمك ى آ ف دورى عل

  عملها او صالحيتها
ين االداره    • سيق ب و وصلة التن ون ه ى المدرسه  يك سالمه ف ن وال سئول عن االم سق او م تم ترشيح من ان ي

 ه والمنفذ وحلقة الوصل واللجنه والمسئول عن اللجنه من ناحية متابعة الشئون االداريه لها  والموج
 الخاصه باالمن والسالمه  مثل لوحات ارشاديه وغيره) بمساعدة االداره ( توفير االحتياجات والمتطلبات  •

  
  

  عمل خطه للطوارىء واالخالء
ام ادارة                      ره بقي ى اث ستوجب عل ى  ت ه  الت عند تعرض المدرسه سواء لحريق او اى نوع من االزمات او الحاالت الطارئ

وم ادارة                  المدرس ه ان تق رهم ويجب علي ه وغي ه واالمن للطلب وفير الحماي ه بعمليه اخالء شامله لكل من فى المدرسة لت
  : المدرسه متمثله بلجنة االمن والسالمه فيها بوضع خطه اخالء لحاالت الطوارى وان تشمل الخطه االتى 

  وضع اساليب وطرق االخالء المنظم للطلبه  •
  عالم الجميع بهاتحديد نقطه تجمع امنه وا •
  ارشاد الطلبه واالساتذه لمخارج االخالء والهرب  والتجمع فى النقطه االمنه المحدد مسبقا   •
  القيام بعمل االسعافات االوليه لمن يكون بحاجه لها •
  تحديد واجبات ومسئولية  آل مشرف فى المدرسه عن منطقته للقيام بالتأآد من االخالء وتامين المكان •
   بوسائل االطفاء المتوفره فى حال القدره عليه فقط دون المخاطره نهائيا مكافحة الحريق •
  وتحديد مسئولياتهم )  لجنة االمن والسالمه المدرسيه ( تحديد فريق ادارة االزمه  •

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

       )االمن والسالمه( آيفية عمل نشاط مدرسى   
  

         
  
  

  ن والسالمه  ويحتوى النشاط على البرامج التاليه انشاء  حصة نشاط مدرسى  تكون مهتمه باالم
  

       تدريب التالميذ المستجدين فى المدرسه على آل ما يتعلق باالمن والسالمة 
اء                     دني او االطف دفاع الم إعداد محاضرات للتوعية بأهمية االمن والسالمه ودوره في المجتمع ودعوة مسئولين في ال

  .  لعمل هذه المحاظرات او وزارة الداخليه والهالل االحمر
 .تدريب الطالب على اتباع أساليب السالمة في المدرسة والشارع والمنزل  
الب   ف الط باب  تعري ن اس دوثها          ع ع ح ى من ل عل ة والعم ار المختلف ساس باألخط ا  اإلح ة تالفيه وادث وآيفي  الح

  .ومواجهتها 
وارىء     االت الط الء وح ة االخ ى خط ه عل دريب الطلب ه وت ف الطلب سالمة  تعري ائل ال وارئ ووس ارج الط ى مخ و عل

  .الموجودة في المدرسة وآيفية استخدامها 
  . نشاط   ال إرشادية تخدمعمل نشرات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   فى المدرسهمكافحة الحرائق

  
سبيا فى مبنى سكن                               ره ن ه آبي ة عددي ا آثاف ره وألن المدرسه تتواجد به ى الحرائق تقع فى آل مكان واى زمان والسباب آثي

ادة فرص                               ه  لزي ره وحيوي ه آبي دريب علىذلك اهمي ا  والت واحد   تكون الحرائق اآثر خطوره  واالهتمام فى طرق مكافحته
  متوفره وبشكل مناسب لحجم المكان النجاة والوقايه من الحرائق  وايضا من االهمية بمكان تكون وسائل المكافحه واالنذار  

  االجراءات عند حدوث حريق
   بخطة السالمه واالخالء الموضوعه  لحاالت الطوارىءالعمل فو را •
  اطالق انذار الحريق •
   الى منطقة التجمع المذآوره فى خطة االخالء والسالمهاخالء المبنى من الطلبه فورا •
  االتصال بمرآز الطوارى •
اك اى    ي الان يقوم من تدرب على مكافحة الحريق باستعمال معدات االطفاء الموجوده فى المدرسة على ان        • كون هن

  خطرا عليه  او غيره نهائيا وعدم اطفائها فى حالة امتدادها والخوف من اغالق منافذ الهروب 
  اغالق ابواب الغرف والقاعات حتى  التمتد النيران اآثر •
  تفقد الموجودين فى منطقة التجمع •

  التدريب لمكافحة الحرائق وخطة االخالء والسالمه
   عند سماع انذار حريقه المكافحه واالخالء واخذها بجديهاجراء تدريبات دوريه على عملي •
دريب           • ون الت دريب وان يك الء للت ن االخ دنى ع دفاع الم اء و ال ن ادارة االطف ات  م ق التعليم دريبات وف ل الت عم

  اآتوبر حتى / واالستعداد فى اول السنه الدراسيه فى شهر سبتمبر 
اهى               تدريب المدرسين او المشرفين على آيفية اجراء ا        • ى هى تحت مسئوليتهم  وم الخالء  للفصول او القاعات الت

  واجباتهم فى حاالت الطوارىء
  التدريب على استعمال اجهزة االنذار  فورا عند  انتشار الدخان او اندالع النار •
  التدريب على معرفة اين توجد اجهزة االنذار وابواب مخارج الطوارى ونقطة التجمع •
  ت االطفاء وخراطيم المياه وبطانيات االطفاء بالمساعدة مع ادارة االطفاءالتدريب على استخدام معدا •

  المختبرات العلميهمكافحة الحرائق فى 
  تخزين السوائل سريعة االشتعال  باماآن تخزين امنه  •
  عدم مزج المواد الكيميائيه بين  بعضها مع بعض دون علم بها  الن بعضها يسبب انفجار وحريق •
ى   • صقات عل صالحيه واى  عوضع مل اريخ ال ا اسمها وت ين فيه واد  مب ظ الم ار او زجاجات حف ب االختب ى  انابي ل

  تحذير لها
  على المسئول عن المختبرات ان يطلب فقط ما يحتاجه من المواد للتدريس ولكل مرحله ثم اخرى  •
  تنظيف البقع فورا عند تناثرها •
  لحمل الزائد للكهرباءصيانه التمديدات الكهربائيه دوريا واصالح اى عطب وتجنب ا •
  التخلص اليومى والمستمر للنفايات فى المختبر •
  االنتباه الدائم والتقيد بارشادات السالمه  •



  
  فصل الدراسهارشادات لمكافحة الحرائق 

  وضع خط ارضى يحدد طريق االخالء وبلوح احمر يبدأ من باب الفصل •
  ح االعطالعمل الصيانه الدوريه  لتمديدات الكهرباء فى الفصول واصال •
  جعل االبواب مفتوحه وعدم اغالقها  •
  التخلص من النفايات يوميا •

  
  الصاالت وقاعات الرياضهارشادات لمكافحة الحرائق 

  التفتيش الدورى لجرس االنذار الموجوده فيها •
  التفتيش الدورى على  مخارج الطوارىء  واالضاء •

  
  
  

  السنه الدراسيه الجديده بأطار االمن والسالمه البنائهم ؟ماهى االجراءات التى يجب اتخاذها من قبل االسره لجعل 
  

سالمه                       هل فّكرت باالمن والسالمه البنائك فى المدرسة  و ماذا تحتاج أن تفعل لالستعداد لسنة دراسّية تكون ضمن االمن وال

وا             م ان يترجم سهم وآيف يمكن له ل االسره النف ى خطه     البنائك ؟ هذه التساؤالت يجب ان يتم طرحها من قب ر ال ذا التفكي  ه

شة          عمليه من قبلهم وارشاد ابنائهم الن تعاون االسره هو احد االعمده لتوفير االمن والسالمه فى المدارس يجب ان يتم مناق

اثير سلبى سواء         ه ت االبناء وتوضيح االمور وبيان اهمية التزامهم  بارشادات وتعليمات المدرسه واالبتعاد عن آل مايكون ل

صرف وايضا يجب العمل على تطوير التعاون بينهم وبين ادارة المدرسه وحظور االجتماعات بالمدرسه ومتابعة            آسلوك او ت  

  .االبناء 

  
  ماهى االجراءات التى يجب اتخاذها من قبل وزارة التربيه فى مناهجها الدراسيه لكل المراحل

  هج يجب تدريس مفهوم االمن والسالمه و معايير السالمه والصحه في المنا •
  لطلبه عن االسعافات االوليه وآيفيه تقييم المخاطر ومكافحة الحرائقان تحتوى مناهج ايجب  •
  نشاط يختص باالمن والسالمه والتشجيع على االشتراك به هناك نشاط مدرسى مماثل للهوايات االخرى ان يكون  •
  لصحه والسالمه  يجب ان تكون ضمن  االمن وا ال بأس به و اللعب والترفيه ان يتم توضيح يجب •
  حمايه الطلبه من العنف  يجب ان تناقش في المناهج آما يجب ان تعرف االجراءات لمعالجه اي حوادث  •

  
  

  المصادر
  

  مواقع لالطفاء
  نشرات صحيه متعدده

  االستاذ 


