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  ة ا لمانية لراھبات القديس شارل بورومى بالقاھرةنظام المدرس ١. ١. ٨

  

 القرار الصادر عن اجتماع –يأتى ھذا النظام على أساس الخطوط العامة لنظام المدارس ا�لمانية بالخارج 
  .١٥/١/١٩٨٢لوزراء الثقافة ا�لمان بتاريخ 

  

  أحكام عامة 

   المدرسة وھدفھا التعليمىمھمة  -١-١  

   المدرسىالھدف من النظام  -٢-١  

  نظم أخرى  -٣-١  

  

   فى المدرسة ات الطالبوضع  ثانيا 

  اتحقوق الطالب  -١-٢  

  اتالطالبواجبات   -٢-٢  

  ات الطالبشاركةم  -٣-٢  

  

    والمدرسةأولياء ا مور  ثالثا 

  المدرسةو بين أولياء ا�مور تعاونال  -١-٣  

   أولياء ا�مورشاركةم  -٢-٣  

  

   الطالبات إنھاء قيدقبول و  رابعا 

  التسجيل  -١-٤  

  المصروفات المدرسية  -٢-٤  

  قبول الطالبات وإنھاء قيدھن  -٣-٤  

  ترك المدرسة  -٤-٤  

  

  الدراسة بالمدرسة   خامسا 

   فى ا�نشطة المدرسية الحصص الدراسية والمشاركةحضور   -١-٥  

  دراسةالتغيب عن ال  -٢-٥  

 فQQى أنQQشطة مدرسQQية وإعفQQاء مQQن المQQشاركة الحQQصول علQQى إذن بالتغيQQب عQQن الدراسQQة    -٣-٥  

  أخرى

  التربية الرياضية حصص المشاركة فىء من اTعفا  -٤-٥  

  

  النقل والواجبات المنزلية  والقدرة على التحصيل    سادسا 

  لقدرة على التحصيل وأشكال العملا  -١-٦  



  الواجبات المنزلية  -٢-٦  

  النقل  -٣-٦  

  

  وا=جراءات المتبعة نظام المدرسة مخالفة  سابعا 

  

  مسئولية ا=شراف والمسئولية القانونية للمدرسة   ثامنا 

  مسئولية اTشراف والم]حظة  -١-٨  

  بالتأمين والمسئولية القانونية الحماية   -٢-٨  

  

  العناية الصحية بالمدرسة   تاسعا

  

  العام الدراسى والرحAت المدرسية   عاشرا 

  العام الدراسى  -١-١٠  

  الرح]ت المدرسية  -٢-١٠  

  

  راشداترارات الخاصة بالطالبات القال  حادى عشر ال

  

   اFعتراضات والشكاوى التعامل مع  ثانـى عشر ال

  

  القرار الختامى  ثالث عشرال

  

  )٩-٤-٨ إلى ٢-١-٨يرجى اFطAع على (المرفقات   الرابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 Fأحكام عامة  أو  

   

    المدرسة وھدفھا التعليمىمھمة  - ١-١

نقل صورة ب من خ]ل المناھج ا�لمانية، كما تقوم  ا�لمانيةبات اللغةتقوم المدرسة بتعليم الطال 
العربية والمناھج المصرية،  باTضافة إلى تعليم اللغة بجوانبھا المتخلفة،واقعية للدولة ا�لمانية 

 فتؤھل المدرسة الطالبة  طبقا للقواعد التى تصدرھا الجھات التعليمية المسئولة فى مصر،وذلك
تھا والشعوب والثقافات ا�خرى، وتكون تنشئتھا على اeنفتاح على العالم والتفاھم الدولى لفھم  ثقاف

  .واTيمان بالس]م

أمام الطالبات eختيار المسار التعليمى الذى يناسب قدراتھن، المجال تفسح وعلى المدرسة أن   
لى إصدار ا�حكام  فى تزويد الطالبات بالمعارف والمھارات وتشجيعھن عوذلك من خ]ل مھمتھا

على ا�مور بشكل مستقل وعلى تنمية شخصياتھن ومھاراتھن اeجتماعية، وعلى المدرسة أيضا 
حق تقرير المصير مع مراعاة المسئولية تجاه اhخرين وعلى أن تقوم بتنشئة الطالبات على 

  .احترام المعايير ا�خ]قية والقيم الدينية وعلى التسامح واحترام قناعات اhخر

، ويتلخص ھدف المدرسة التعليمى فى تزويدھا الطالبات المضامين التعليمية والقيم التربوية  
جمھورية ويتماشى الھدف التعليمى للمدرسة وتنظيم الدراسة بھا مع القواعد المعمول بھا فى 

  .وجمھورية مصر العربيةألمانيا اeتحادية 

  

   الھدف من النظام المدرسى  - ٢-١

   eمن خ]ل التعاون فيما بينة ھدفھا تحقق المدرس eالجھة المالكة للمدرسة وإدارتھا أعضاء  إ
  .ھيئة التدريس والطالبات وأولياء ا�مور، وتھدف أحكام نظام المدرسة إلى دعم ھذا التعاون

  

   نظم أخرى  - ٣-١

حة  وال]ئحة الخاصة باتحاد الطالبات وeئة نظم أخرى مثل النظام الداخلىتسرى فى المدرس  
مجلس اhباء والقواعد الخاصة باستخدام الملعب الرياضى وحمام السباحة، باTضافة إلى القواعد 
الخاصة باستخدام سيارات المدرسة واستخدام مكتبة المدرسة والقواعد الخاصة بالزى المدرسى، 

  .باTضافة إلى قواعد أخرى بشأن تحديد الدرجات واeمتحانات

  

  المدرسة فى وضع الطالبات  ثانيا 

  

لكى تستطيع المدرسة أن تحقق أھدافھا التعليمية والتربوية من الضرورى أن تفسح المدرسة   
المجال أم الطالبات للمساھمة فى تشكيل الحصص الدراسية والحياة بالمدرسة، وأن تكون 
الطالبات على استعداد لذلك وأن تكن واعيات بحقوقھن وواجباتھن فى ضوء المھمة التعليمية 

  .مدرسةلل

  

   اتحقوق الطالب  - ١-٢



بالمشاركة فى الحصص الدراسية وإسھاماتھا فى تشكيل الحياة بالمدرسة بما يتناسب مع قدراتھا   
  .وسنھا تسھم الطالبة فى اكتساب حقھا فى التعليم

  :وللطالبة الحقوق التالية على وجه الخصوص  

    

  ،تحاط علما با�مور المتعلقة بھا   أن -  

   شأن مسارھا التعليمى، بأن تحصل على استشاراترف على مستواھا التعليمى و   أن تتع-  

  ،المساس بحقوقھارفع شكواھا للمسئولين بالمدرسة عند ت    أن-  

  .يتم اeستماع إليھا قبل اتخاذ إجراءات تنظيمية ضدھا   أن -  

  

  اتواجبات الطالب  -٢-٢

 لواجبQQQاتھن e يQQQتم إe مQQQن خQQQ]ل مQQQشاركة إن تحقيQQQق الھQQQدف التعليمQQQى للمدرسQQQة وأداء الطالبQQQات
الطالبات بانتظام فى الحصص الدراسية وا�نشطة المدرسQية الملزمQة، ويترتQب فQى تغيQب الطالبQة 

  .عن الدراسة حرمانھا من دخول اeمتحان

تلتزم الطالبQة باتبQاع التعليمQات الQضرورية الQصادرة عQن إدارة المدرسQة وأعQضاء ھيئQة التQدريس 
رين مكلفين بذلك، وذلك فى إطار الحصص الدراسية وبمQا يتماشQى مQع مQصلحة وعن أشخاص آخ

الحيQاة المدرسQQية، وبھQQذه الطريقQQة تQQسھم الطالبQQة خلQQق النظQQام الQQضرورى لتحقيQQق أھQQداف المدرسQQة 
  .وانتظام التعايش بھا والمحافظة عليه

    

   اتمساھمة الطالب  - ٣-٢

،  تحمل المسئوليةات للمشاركة فىعداد الطالب إ مھمة أخرى ھى للمدرسةية التربولمھمةرتبط بات  
وبشكل خاص فيما يختص بتقوية مشاركتھن فى تشكيل الحصص الدراسية والحياة المدرسية بما 

  .يتناسب مع سنھن

  .وتنظم eئحة اتحاد الطالبات مشاركة الطالبات من الناحية الشكلية  

 لھا أھمية يع الطالبات القيام بأعمالوبمشاركة الطالبات فى بعض اللجان الخاصة وا�نشطة تستط
بالغة بالنسبة لھن وبالنسبة للمدرسة، حيث يمتد تأثير ھذه ا�عمال إلى ما وراء إطار المدرسة 

  ).مثل المساعدات اeجتماعية(المحدود 

  .ويكون إصدار مجلة مدرسية باeتفاق بين الطالبات وإدارة المدرسة  

    

  أولياء ا مور والمدرسة  ثالثا

   

   المدرسةو بين أولياء ا�مور التعاون  - ١-٣

  .  بين أولياء ا�مور والمدرسةمھمة مشتركة تعليم وتربية الطالبات يعد  

، على أن يكون اeتصال  وثيق بين أولياء ا�مور والمدرسةاتصاليتبع ذلك بالضرورة وجود و  
ى الصعوبات التى تھدد  يتم تفادفيما بين أولياء ا�مور والمدرسة فى الوقت المناسب، بحيث

  .بالتأثير سلبا على التطور العلمى للطالبة

، كما تفسح المدرسة وتقوم المدرسة بدور استشارى فيما يختص با�مور التعليمية والتربوية  
  .المجال ل]ط]ع على اللوائح والنظم



لة باeتفاق مع لكل مدرس ومدرسة حصة ثابتة لمقابلة أولياء ا�مور أو يقوم بتحديد موعد للمقاب  
  .ولى ا�مر

يتم إب]غ ولى ا�مر كتابة فى حالة إذا ما كان يخشى رسوب كريمته، وذلك قبل شھادات نھاية   
  .يعقد اجتماع المدرسين بأولياء ا�مور مرتين خ]ل العام الدراسىالعام الدراسى بوقت مناسب، و

  .لمناقشة الموضوعات الھامةدرسة وفى بداية كل عام دراسى يعقد اجتماع �ولياء ا�مور بالم  

يدعم أولياء ا�مور المدرسة فى مھمتھا التربوية، لذلك يتعاون أولياء ا�مور مع أعضاء ھيئة   
التدريس وإدارة المدرسة، كما يقوم أولياء ا�مور باeستفسار عن سلوك كريمتھم ومستواھا 

  ).الدرجاتتحديد يرجى اeط]ع على القواعد الخاصة ب(العلمى 

يعمل أولياء ا�مور على أن تحقق كريمتھم التزامھا باeنتظام فى الدراسة وأن يتوفر لديھا ما   
  .تحتاجه من أدوات وأن يتسم تعاملھا مع ممتلكات المدرسة بالحرص

يلتزم أولياء ا�مور بدفع المصروفات المدرسية والرسوم ا�خرى فى الموعد المحدد، وتقدم   
ض المصروفات المدرسية لدى مدير المدرسة، على أن يرفق معھا شرح الطلبات الخاصة بتخفي

  .لظروف صاحب الطلب

  

  مشاركة أولياء ا�مور  -٢-٣

 عمليا وبشلك مناسب فى العمل المدرسى، لھذا الغQرض لمشاركةلأولياء ا�مور   أمامتتاح الفرصة

يرجQى اeطQ]ع علQى (ء يوجد ممثلون �ولياء ا�مور بالفصول، كما يوجد بالمدرسQة مجلQس ل}بQا

   ).ال]ئحة الخاصة بمجلس اhباء

  

  ھنإنھاء قيدقواعد قبول و  رابعا 

  

   التسجيل  - ١-٤

ل]لتحاق بالمدرسة، ويجب تقديم كافة  بتسجيل الطالبة من ينوب عنھميقوم أولياء ا�مور أو   
  .المستندات التى تطلبھا المدرسة

    

   المصروفات المدرسية  - ٢-٤

رسة تكون مقابل مصروفات مدرسية، ويوفر مكتب السكرتارية المعلومات حول الدراسة بالمد  
المصروفات المدرسية السارية فى كل عام دراسى، ويجب دفع المصروفات المدرسية والرسوم 

عن العام الدراسى بأكمله حتى فى حالة تغيب الطالبة ) ا�نشطة والكتب والسيارات(اTضافية 
  . الممكن دفع ھذه المبالغ على أقساطلبعض الوقت، علما بأنه من

فى حالة ترك الطالبة للمدرسة أثناء العام الدراسى يحق للمدرسة المطالبة بالمصروفات المدرسية   
  .حتى نھاية الشھر الذى انقطعت فيه الطالبة عن الدراسة

ذا الشأن تمنح المدرسة التخفيض فى المصروفات المدرسية أو اTعفاء منھا، على أن يقدم طلب بھ  
 من أكتوبر، ويسرى التخفيض ٣١لمدير المدرسة وتذكر به ا�سباب، وذلك فى موعد أقصاه يوم 

  .لمدة عام دراسى واحد فقط

    

  



  قبول الطالبات وإنھاء قيدھن  - ٣-٤

  طبقا لما تنص عليه القواعد المدرسية، علما بأن  بحضانة المدرسةتقدم طلبات اeلتحاقيجب أن   

   . أول سبتمبرفىفرھا عند اeلتحاق بالحضانة ھو أربع سنوات السن الواجب توا  

إدارة يرجع قرار القبول وإلحاق الطالبة المقبولة بفصل من فصول الصف الدراسى إلى و  
وقد يجرى اختبار للقبول إذا تطلب ا�مر، وذلك باeتفاق مع لجنة مكونة من عدد من  ،المدرسة

   .أعضاء ھيئة التدريس

يرغبن فى إنھاء مسارھن التعليمى بشھادة تخرج ألمانية تطبق القواعد ل طالبات وفى حالة قبو  
   .التى ينص عليھا مجلس وزراء الثقافة ا�لمان

 الطالبات قبولب  الخاصةقواعدال  المدرسةإدارة  باeتفاق معالجھة المالكة للمدرسةتحدد   
ة، وe يتم قبول الطالبات ا�لمانيات  ا�لماني وeبد من اعتمادھا من وزارة الخارجيةالمستجدات،

   .فى حالة عدم إقامة ذويھن فى دولة المقر، ويسرى ھذا أيضا على الطالبات الراشدات

ويعد  ،يحصل أولياء ا�مور على نسخة من نظام المدرسةطلب اeلتحاق بالمدرسة عند تقديم   
  .توقيع ولى ا�مر باست]م ھذه النسخة إقرارا بما ورد فيھا

 بموجبه  الطالبةحصلتتقديم طلب كتابى من ولى ا�مر  ذلك تطلبفى حالة ترك الطالبة للمدرسة ي  
  .على شھادة ترك المدرسة

  

   ترك المدرسة  -٤-٤

  :لبة المدرسة فى الحاeت اhتية تترك الطا  

   إذا حققت الھدف التعليمى من المسار الدراسى، .١

   الشأن،فى ھذا ا�مور بطلب كتابى إذا تقدم أولياء .٢

 أى سبب،بدون إبداء مباشرة جازة الصيفية  متصلة بعد ا� يوما١٤إذا تغيبت عن الدراسة  .٣

  اتخاذ إجراء تنظيمى ضدھا ينص على فصلھا النھائى من المدرسة،عند  .٤

 .إذا استحال استمرارھا بالمدرسة طبقا لنظام النقل .٥

 فتحصل على شھادة ى الحاeتباق أما فى تخرج،فى الحالة ا�ولى تحصل الطالبة على شھادة   
  . ترك المدرسة

  

  الدراسة بالمدرسة   خامسا 

  

   فى ا�نشطة المدرسيةالحصص الدراسية والمشاركةحضور   - ١-٥

يتضمن اeلتزام بحضور الحصص الدراسية أن تكون الطالبة مستعدة للحصة الدراسية وأن   
 من واجبات وأن تكون كتبھا وأدواتھا تشارك فيھا، كما يعنى أيضا أن تؤدى الطالبة ما يوكل إليھا

التعليمية معھا، وتسجيل الطالبة eسمھا فى إحدى المواد اeختيارية أو ا�نشطة يلزمھا بالحضور 
والمشاركة بانتظام، وذلك فى ا�وقات التى تحددھا المدرسة لذلك، ويرجع القرار إلى إدارة 

  .المدرسة بالنسبة ل]ستثناءات

  

   دراسةالتغيب عن ال  - ٢-٥



فى حالة عدم استطاعة الطالبة الحضور للمشاركة فى الدراسة أو فى أنشطة مدرسية أخرى   
تعتبرھا المدرسة أنشطة ملزمة يقوم والدا الطالبة بإب]غ المدرسة بذلك على الفور، عند العودة إلى 

تضح منه سبب المدرسة تقدم الطالبة اعتذارا كتابيا من ذويھا لمدرس الفصل، وذلك يوم عودتھا، ي
  .ومدة الغياب، و فى بعض الحاeت الخاصة يمكن للمدرسة طلب شھادة طبية

فى حالة عدم القدرة على إيجاد درجة شفوية مستمرة للطالبة بسبب أيام الغياب الخاصة بھا، يمكن   
تحديد درجتھا الشفوية للشھادة بواسطة امتحان بديل يشمل ما تمت دراسته فى نصف العام 

 .الدراسى

   .من الحصص الدراسية% ١٠ويكون اللجوء إلى ھذا الحل إذا كان غياب الطالبة بدءا من  

  

   أخرى فى أنشطة مدرسيةوإعفاء من المشاركة الحصول على إذن بالتغيب عن الدراسة  - ٣-٥

فى حالة إعفاء الطالبة من الحضور لعدد من الحصص فى اليوم الدراسى أو لمدة يوم دراسى  -
 الفصل بالبت فى الطلب، ويجب أن يقدم طلب الحصول على أجازة كتابة واحد يقوم مدرس

 .على أن يكون تقديمه قبلھا بيوم واحد على ا�قل

-  eتمنح طلبات ا�جازة لمدة طويلة، وبشكل خاص إذا كانت ا�جازة امتدادا لعطلة مدرسية إ e
با كتابيا Tدارة المدرسة من فى الحاeت اeستثنائية المسببة فقط، ويجب أن يقدم ولى ا�مر طل

خ]ل مدرس الفصل، وذلك قبل ا�جازة المطلوبة بأسبوع على ا�قل، ويبت مدير المدرسة 
 فى ھذا الطلب، ويتحمل صاحب الطلب المسئولية بشأن احتمال تراجع المستوى التعليمى

 .للطالبة

 على نظام النقل وفى ھذه الحاeت يمكن للمدرسة أe تصدر قرار النقل، ويرجى اeط]ع
  .لمزيد من التفاصيل

فى حالة تعذر عودة الطالبة من ا�جازة فى وقت مناسب، وذلك لظروف غير متوقعة، يجب  -
. إب]غ إدارة المدرسة، وإذا لم يتم اTب]غ لمدة أسبوعين تعد الطالبة منتھية القيد بالمدرسة

    ).-٤-٤يرجى اeط]ع على (

  

    حصص التربية الرياضيةالمشاركة فىاTعفاء من   - ٤-٥

   e شتراك فىeعفاء من اTيوما ١٤ تزيد عنلمدة  حصص التربية الرياضيةيمنح ا  eحين إ
  .دة توجب ذلكتصدر طبيبة المدرسة شھا

  

  النقل والواجبات المنزلية والقدرة على التحصيل   سادسا

  

   القدرة على التحصيل وأشكال العمل  - ١-٦

المدرس كافة راعى ي وعلى مسئوليته التربوية، الطالبات على التحصيل درة ققياس يقوم المدرس ب  
رية والمعايير التى يحددھا اeجتماع العام للسادة أعضاء ھيئة التدريس واجتماعات التعليمات السا

مدرسى كل مادة، وعند تحديد المستوى العملى يتم ھذا على أساس عدد كبير من الدرجات الشفوية 
ملية، ويجب أن تكون الطالبات قد تم تدريبھم أثناء الحصص الدراسية على كافة والتحريرية والع

  .أشكال العمل المستخدمة لتحديد المستوى العلمى

  .وتسرى القواعد الخاصة بتقييم المستوى العلمى وا�داء والغش  

  

   الواجبات المنزلية  - ٢-٦

    



، والواجبات المنزلية تھدف إلى يكون العمل ا�ساسى فى كل المواد أثناء الحصص الدراسية  
المراجعة والتعميق والتحضير، كمية الواجبات المنزلية ودرجة صعوبتھا تطابق سن الطالبة 

على المدرس أن يقوم بتحضير الواجبات المنزلية المكلفة بھا الطالبات وقدراتھا العلمية، ويجب 
  .ت مناسببحيث تستطيع الطالبات أداء ھذه الواجبات بشكل مستقل وفى وق

ويعمل مدرسو الفصل الواحد على اeتفاق فيما بينھم حول كمية الواجبات المنزلية، وذلك دعما   
للطالبات وتفاديا ل�ثقال عليھن، ويعمل مدرس الفصل على أن يتم اeتفاق بين المدرسين، وتتم 

  .ت بانتظاممراجعة الواجبات ومناقشتھا فى الفصل، على أن يتم اeط]ع على كراسات الواجبا

  

  النقل   - ٣-٦

يحدد نظام النقل والشھادات نقل الطالبة إلى الصف التالى وحصولھا على شھادة بذلك، علما بأن   
نظام النقل والشھادات جزء من اeتفاق المبرم مع الجھات المصرية الرسمية المعنية بالتعليم 

eتحاد الفيدرالى والوeيات ، كما يطابق ھذا النظام ما قررته لجنة ا١٥/٥/١٩٨٣والمؤرخ فى 
  .١٠/١٢/٢٠٠٣للمدارس ا�لمانية بالخارج فى 

  

   مخالفة نظام المدرسة وا=جراءات المتبعة  سابعا 

 ويسمح باتخاذ Tتمام العملية التعليمية، بعينهإن الحياة المدرسية والتدريس يستوجبان نظاما   
لفتھا للمعايير القانونية أو النظم السارية اTجراءات التنظيمية الضرورية ضد الطالبة فى حالة مخا

  .بالمدرسة

  

   eجراءات التنظيمية إTتتخذ ا eإذا كان ھذا ا�مر ضروريا، وذلك حرصا على العمل وينبغى أ
التعليمى والتربوى أو لحماية ا�شخاص أو ا�شياء، ويعد إقناع الطالبات بضرورة القواعد 

تربوية �عضاء ھيئة التدريس، بحيث تعى الطالبات نظام ومعناھا جزء e يتجزأ من المھمة ال
  .المدرسة ويتصرفن طبقا لنصوصه

  

ينبغى أن يرتبط اتخاذ اTجراءات التنظيمية بھدف تربوى، وھو تقوية الشعور بالمسئولية   
اeجتماعية لدى الطالبات، لذا فإن ھذه اTجراءات e تتخذ إe عند ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا 

  .بالمھمة التربوية للمدرسة وبمسئوليتھا التربوية

    

ول�جراءات التربوية ا�ولوية مقارنة باTجراءات التنظيمية، على أن يكون اتخاذھا مناسبا   
  .للمخالفة، وقام اeجتماع العام للسادة أعضاء ھيئة التدريس بتحديد اTجراءات التنظيمية والتربوية

  

ماعية أو العقاب الجسدى أو أية إجراءات أخرى جارحة للكرامة وe يسمح باتخاذ إجراءات ج  
  .اTنسانية

    

  مسئولية ا=شراف والمسئولية القانونية للمدرسة  ثامنا 

   

   مسئولية اTشراف والم]حظة  - ١-٨



تلتزم المدرسة باTشراف على الطالبات أثناء الحصص الدراسية والفسحات والحصص الشاغرة   
 لفترة مناسبة لبات فى ا�نشطة والمناسبات المدرسية، باTضافة إلى اTشرافوأثناء مشاركة الطا

  .قبل اليوم الدراسى وبعده

ويقوم باTشراف على الطالبات المدرسون أو أشخاص آخرون مكلفون باTشراف، وقد يكون   
تكلفھن  مؤھ]ت لذلك ھؤeء ا�شخاص من أولياء ا�مور الذين يبدون استعدادھم لذلك، أو طالبات

المدرسة ببعض المھام الخاصة، أو بعض العاملين بالمدرسة ممن توكل إليھم مھمة اTشراف، 
  .مثل سائقى السيارات ومشرفات السيارات

   .شخاصمات الصادرة من ھؤeء ا�لى الطالبة اeمتثال للتعليوع  

  

  الحماية بالتأمين والمسئولية القانونية   -٢- ٨  

ات يتولى رئيس المدرسة عمل التأمين على الطالبات ضد حوادث عقب قبول المدرسة للطالب  
الطريق             من وإلى المدرسة والحوادث أثناء الدروس وأثناء ممارسة النشاطات المدرسية 

  .تبلغ الحوادث Tدارة المدرسة بسرعة ويحاط أولياء ا�مور علما بشروط التأمين. 

  .تى تحملھا الطالبة معھا إلى المدرسة أوتتحلى بھا e يشمل التأمين ا�شياء الثمينة ال  

  

  العناية الصحية بالمدرسة   تاسعا 

الرعاية الصحية طوال العام ،  : تتكفل المدرسة بمسئولية العناية الصحية حسب قواعد خاصة مثل   
رسة وعلى أولياء ا�مور والطالبات المثول للتعليمات الخاصة الصادرة  من المد. التطعيم وھكذا 

مثل الحصبة، الجديرى (فى ھذا الشأن          وفى حالة إصابة الطالبة أو أھل بيتھا بمرض معدى 
فيجب إب]غ إدارة المدرسة بذلك وبدون تأخير والمدرسة ) المائى، الحمة القرمزية، الصفراء

  . مدرسة بدورھا تتخذ التدابير ال]زمة حسب التعليمات الصادرة من اTدارة الصحية الخاصة بال

  

  العام الدراسى والرحAت المدرسية   عاشرا 

  العام الدراسى   -١-١٠  

  .تمتد مدة العام الدراسى من أوائل سبتمبر وحتى أوائل يونية  

يضع مدير المدرسة باeتفاق مع رئيس المدرسة جدوe سنويا ل]جازات يوزع على أولياء ا�مور   
الدولة وبالخطوط العامة ل]جازات فى ألمانيا ويراعى  فى عمل الجدول القوانين الخاصة ب

  . وعلى أن يتوافق ذلك مع ظروف المدرسة . اeتحادية 

  

  الرحAت المدرسية   -٢-١٠  

تضع المدرسة نظاما خاصا بالرح]ت والنزھات يوافق عليه مدير المدرسة ويعتبرجزءا من   
  ) .انظر المرفقات ( النشاطات المدرسية مع تعيين مسئولين عن التنفيذ واTشراف 

  

  القرارات الخاصة بالطالبات البالغات   حادى عشر

تضع المدرسة قوانين خاصة بالطالبات البالغات فى إطار النظام العام للمدرسة خاصة إذا كان   
  .ذلك ضمن إطار قوانين الدولة 



اتھم إe فى وتتشاور المدرسة مع أولياء أمور الطالبات البالغات باعتبار أنھم ينوبون عن كريم  
حالة اعتراض إحدى الطالبات على ذلك عندئذ يعدل النظام بما يوافق الطالبة مع طلب توقيع 

  .المذكور على النظام المعدل

  

  التصرف فى مواجھة اFعتراضات و الشكاوى    ثانى عشر

  

eعتراضQات ويتQصرف فيمQا يخQتص با. يعتبر كل ما يتعلق بالنقل أو بتوقيع العقوبات أمور خاصة بالمدرسQة 
والشكاوى ا�فراد المختصين بذلك فQى المدرسQة ويحQدد رئQيس المدرسQة أسQلوب إعQادة النظQر فQى 

  القرارات

  

وحيث أن إعادة النظر . الصادرة من قبل مدير المدرسة أو اللجان المختلفة فى حالة طلب أولياء ا�مور ذلك 
 .جنة المختصة يتعلق بأمور تربوية فإن ذلك من اختصاص إدارة المدرسة والل

  

  القرار الختامى      ثالث عشر

  .١٩٩٣ وروجعت فى شھرسبتمبر ١٩٨٤ إبريل ٣تسرى القرارات السابقة ابتداء من   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


