
 

  مديرية التربية والتعليم بدمياط
  ادارة كفر سعد التعليمية

  مدرسة كفر سعد االعدادية للبنين
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

 
 



 

 

 

 
    

  
   

  

االنضباط السلوكي هو التزام الطالب والقائمين علي العملية التعليمية 
بالمدرسة بالنظام المدرسي لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة 

  .التعليمية 
  

  
  
  
  
  
  
  

يهدف االنضباط المدرسي إلي تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة 
العقبات التي تعيق وصولها إلي أهدافها كما تهدف سياسة الحماية داخل 

المنظومة التعليمية إلي وضع إجراءات وقائية للحد من حدوث حاالت 
   .العنف المدرسي

  
    

      

  
 

تعيق من الممكن أن شكالت التي سباب المواستقصاء أدراسة وتحليل  - ١
 . مع وضع برامج وقائيه لهذه المشكالت حسن سير العملية التعليمية

 .اتخاذ اجراءات وقائية تمنع من وقوع أي اذى ضد الطالب  - ٢
  .متابعة اداة التقييم الذاتي داخل المدرسة - ٣
بالنظام المدرسي ودعمهم عن طريق تحفيز الطالب  الملتزمين  -٤

دير أو رحالت مدرسية مجانيه مع اعالن أسمائهم في منحهم شهادات تق
 .لوحه شرف المدرسة أو باالذاعة المدرسية 

 ومتابعة التزام الطالب به وال يجوز تغيير الزي تحدید الزي المدرسي - ٥
المدرسي اال بعد مرور ثالث سنوات من تحديده وال يجوز تواجد 

 .الطالب بالمدرسة بدون الزي المدرسي 



 

 

 علي محل اقامته كتابياالطالب صاحب المشكله راخطار ولي ام - ٦
المدون بملف االلتحاق بالمدرسة بموعد ومكان وتاريخ انعقاد 

اجتماع اللجنة  للحضور واالستماع لوجهة نظره وفي حالة تخلفه عن 
الحضور في الموعد المقرر يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسباً في سبيل 

 .تقويم الطالب 
 
 

  
 

طالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمي تفهم حالة ال - ١
  .واألوضاع االجتماعية واالقتصادية أثناء عرض مشكلته 

يجوز للجنة إستدعاء المعلمين أو الطلبه أو أياً من شهد الحالة  - ٢
 .لالستماع الى اقوالهم كلما كان ذلك ضرورياً 

توثيق جلسات وأعمال اللجنة في ملف خاص يكون بحوزة االخصائي  - ٣
 .االجتماعي أمين سر اللجنة 

وضع آليات لرصد ومتابعة حاالت العنف المدرسي كما يساهم في  -٤
 .التقييم المسنمر لحسن االنضباط المدرسي 

يكون اجتماع اللجنة شهرياً أو كلما دعت الضروره الى ذلك بدعوة  - ٥
من رئيس اللجنة وأمانة سر األخصائي االجتماعي وفي كل األحوال 

درسة مسئوالً عن تنفيذ القرارات الصادره من اللجنة سكون مدير الم
 .وانتظام اجتماعاتها 

 .التزام اللجنة على سرية ماتقوم به من أعمال  - ٦
  
  
  
 
  

 



 

  
 

يتم استخدام احدى هذه القرارات تدريجياً ومهنياً وفقاً لحجم  - ١
  .المخالفة مع مراعاة العمر الزمني للطالب وقت تطبيق هذه القرارات 

قويم السلوك عن طريق االخصائي االجتماعي أو رائد التنبيه وت - ٢
الفصل بالمدرسة وذلك للمخالفة األولى للطالب مع تدوينها بالسجل 

 .الخاص بالطالب 
بعدم تكرار نجله للسلوك غير ) شفهيا(استدعاء ولي األمر وتعهده  - ٣

المنضبط مع اطالعه على القرار الوزاري الخاص بحفظ النظام 
ة تكرر الخطأ أو السلوك غير القويم يتم أخذ واالنضباط وفي حال

 .تعهد كتابي على ولي األمر بعدم تكرار الخطأ أو المخالفة 
 .حرمانه مؤقتاً من الرحالت المدرسية  -٤
اصالح ما أفسده الطالب واحضار بديل عنه في حالة االفساد غير  - ٥

 .المقصود عن طريق ولي األمر 
مه له في نهاية اليوم سحب التليفون المحمول من الطالب وتسلي - ٦

 .الدراسي 
عند تكرار استخدام التليفون المحمول داخل المدرسة يتم سحب  - ٧

التليفون المحمول وتسليمه لولي االمر بعد أخذ تعهد بعدم استخدام 
 .نجله للتليفون المحمول وذلك لحسن سير العملية التعليمية 

) ٧(لفصل مدة  يعاقب با بعاليهنفاذ كافة البنود المشار اليهابعد  - ٨
يثبت إعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو أيام كل طالب 

المعلمين أو هيئات اإلشراف أو العاملين أو زمالئه من الطالب بجميع 
     .المدارس بكافة أنواعها ويتم اخطار ولي األمر بذلك في حينه 

                      
                      
                      
                       

 

  



 

رار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه الشديد يحول في حالة تك - ٩
 .الطالب من منتظم الى منازل 

  يتم اعادة قيد الطالب وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد اعتذاره -١٠
  .         وولي أمره والتعهد كتابياً بعدم تكرار ذلك مستقبالً 

مواد ينتج يحمل آالت حادة أو أسلحة بيضاء أو أي  يحال كل طالب - ١١    
عنها أضرار داخل المدرسة الى التحقيق الفوري ويخطر ولى أمره 

  .بذلك 

 في حالة قيام أي طالب بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها يحال    -١٢
  . للتحقيق وللمدرسة اتخاذ االجراءات االمقررة وفقاً ألحكام القانون 

  
  
  

  
  المركــــز  الوظيفـــــــة  االســـــــم  م
١      

٢     عضــــــــو  
٣     عضــــــــو  
٤     أمين سر  
٥     عضــــــــو  
٦     عضــــــــو  

   المعروووضــه مشكلتــــه على اللجنـــةويضم لهــم رائد فصل الطـالب*   
    
  
  
  

 

 



 

 
 

  
  
 
  

 ) نموذج استرشادى( 
  .تحديد الزي المدرسي ومواصفاته  - ١
 أعمال الصيانة بالمبنى المدرسي ومدى توافر عوامل االمن تفقد - ٢

 .والسالمة به 
 .ليها عمل خطة الخالء المبنى في حالة حدوث كوارث والتدريب ع - ٣
تنفيذ برامج وقائية وعالجيه لمواجهة المشكالت السلوكية لدى  -٤

 .الطالب 
 .وضع برامج لنشر الوعي الصحي والبيئي بين الطالب  - ٥
تنظيم ندوات ومحاضرات لمعالجة المشكالت السلوكية لدى  - ٦

 الطالب 
 .حصر الطالب الملتزمين سلوكياً ومنحهم شهادات تقدير  - ٧
 .زمين سلوكياً بها عمل لوحة شرف وإعالن الملت - ٨
 .سلوكياً باالذاعة المدرسية  اعالن االملتزمين - ٩

       تنظيم معسكرات للطالب لتنمية روح الوالء واالنتماء للمدرسة     - ١٠    
        .والوطن 

  
  
  
  
  
  
   



 

                

  التكلفة
  جــــــــــالبرنام  الشھر

عدد 
  ج  ق  المستفیدین

تم 
  تنفیذه

تم لم ی
  تنفیذه

 
 

 الخاص ٢٣٤ مناقشة القرار - ١
   .باالنضباط المدرسي 

  .تحدید الزي المدرسي ومواصفاتھ  - ٢
 أعمال الصیانة بالمبنى  تقییم - ٣

المدرسي ومدى توافر عوامل االمن 
  .والسالمة بھ 

 تحدید موعد عقد االجتماع الدوري      - ٤
  .للجنة 

          

 
  

   .نة  عقد االجتماع الدوري للج- ١
عمل خطة الخالء المبنى في حالة  - ٢

  .حدوث كوارث والتدریب علیھا
دراسة المشاكل التي تعرض على  - ٣

   .اللجنة
  

          

 
  

   . عقد االجتماع الدوري للجنة - ١
 تنظیم برنامج توجیھ وعالج جمعي - ٢

  .ألحد الظواھر السلوكیة بین الطالب 
دراسة المشاكل التي تعرض على  - ٣

   .اللجنة
 اعالن اسماء الطالب المتمیزین - ٤

  .ًسلوكیا باالذاعة المدرسیة 
  

          

 
  

   . عقد االجتماع الدوري للجنة - ١
 تنظیم محاضرة صحیة عن مرحلة - ٢

  المراھقة وما یصاحبھا من مشاكل نفسیة 
دراسة المشاكل التي تعرض على  - ٣

   .اللجنة
 اسماء الطالبب عمل لوحة شرف - ٤
  .ًتمیزین سلوكیا الم

          

  
  امتحانات الفصل الدراسي األول            



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   . عقد االجتماع الدوري للجنة - ١
 تنظیم محاضرة صحیة عن مرحلة - ٢

  المراھقة وما یصاحبھا من مشاكل نفسیة 
دراسة المشاكل التي تعرض على  - ٣

   .اللجنة
میزین  تنظیم رحلة مجانیة للطالب المت- ٤

  .ًسلوكیا 

          

  
  

   . عقد االجتماع الدوري للجنة - ١
تنظیم معسكر خدمة عامة داخل  - ٢

   .المدرسة 
دراسة المشاكل التي تعرض على  - ٣

   .اللجنة
عمل مطویات اللقاء الضوء على اھم  - ٤

  .المشاكل السلوكیة وكیفیة الوقایة منھا 

          

 
  

   . عقد االجتماع الدوري للجنة - ١
 تنظیم محاضرة دینیة تحث على مكارم - ٢

  .األخالق 
دراسة المشاكل التي تعرض على  - ٣

   .اللجنة
ًحصر المتمیزین سلوكیا وتكریمھم  - ٤

  .ًبمنحھم شھادات تقدیر 

          

 
  امــــــر العـــات أخــــامتحان            

 

 



 

 
  

  
  

  :                                            التاريخ            :    اليـــوم 
  :                                      المكان             :         الزمـان 

  :ـب                                      غائــــ              :        حـاضر  
  

  جدول األعمال 
  التهنئة والترحيب باألعضاء - ١
 . الخاص باالنضباط المدرسي ٢٣٤مناقشة القرار  - ٢
       تقييم أعمال الصيانة بالمبنى المدرسي ومدى توافر عوامل االمن - ٣

  .والسالمة به 
 ٣للعام الحالي فقط ویمكن مناقشتھ كل ( .تحديد الزي المدرسي ومواصفاته  -٤

  )اعوام 
   .ديد موعد عقد االجتماع الدوري للجنةتح - ٥
  .ما يستجد من أعمال - ٦
  

  محضر االجتماع
وفي ........... وفي تمام الساعة .......... الموافق ......... انه في يوم 

مكتب السيد مدير المدرسة تم عقد االجتماع األول للجنة االنضباط 
  /.............أمانة سر أمدير المدرسة و/ ............... المدرسي برئاسة أ 

   سادة أعضاء لجنة االنضباط السلوكياالخصائي االجتماعي وبحضور ال
ولما كان االجتماع قانونياً فقد بدأ بمناقشة جدول األعمال سالف 

  :الذكر 
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..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................  

  :أهم القرارات 
١ -   
٢-  

  ولما لم يستجد من اعمال فقد اقفل المحضر وانتهي االجتماع
 

  التوقيع  المركــــز  الوظيفـــــــة  االســـــــم  م
١       

٢     عضــــــــو    
٣     عضــــــــو    
٤     أمين سر    
٥     عضــــــــو    
٦     عضــــــــو    

  

  
  ،يعتمد                                                                  أمين السر

    مدير المدرسة                                                          
  

   ألهديت لكم الدنيا وما فيها               لوكان يهدى الى االنسان قيمته
  khaled  elsaka                                 شق الخدمات الفرديةعا

  
 


