
  �ئحة ممثلى أولياء ا�مور بالفصول ومجلس ا	باء ١. ٢. ٨

  

  مھام ممثلى أولياء ا�مور بالفصول  :أو�

  

يمثل ممثلو أولياء ا�مور بالفصول مصلحة أولياء ا�مور أمام ھيئة التدريس وإدارة المدرسة فى  .١
  .الفصل المسائل التى تخص

 .ن على ا�قل أثناء العام الدراسىتتم دعوة أولياء أمور الفصل الواحد ل/جتماع مرتي .٢
وتقوم المدرسة بتحديد موعد ا;جتماع ا�ول �ولياء ا�مور، على أن يقوم ممثلو أولياء ا�مور بالفصل   

 .بتوجيه الدعوة ل/جتماع الثانى
 .إلى مناقشة المسائل الخاصة بالفصل يھدف اجتماع أولياء أمور الفصل .٣
اع، ويمكن لمدير المدرسة ومدرسى المواد المشاركة فى ھذه تتم دعوة مدرس الفصل لھذا ا;جتم .٤

 .ا;جتماعات
يساند ممثلو أولياء ا�مور بالفصول السادة أعضاء ھيئة التدريس فى مھامھم التربوية ويعملون على  .٥

 .تقوية الصلة  بين مدرس الفصل أو مدرس المادة وبين أولياء أمور الطالبات
ولياء ا�مور بالفصول، و; يشترط حد أدنى للحضور إ; فى حالة تتم كتابة محضر لكل اجتماعات أ .٦

، ويقدم المحضر )حيث يشترط حضور ثلث عدد أولياء ا�مور(انتخاب ممثلى أولياء ا�مور بالفصول 
 .Vدارة المدرسة لحفظه فى السج/ت

 

  مھام مجلس ا	باء  :ثانيا
  

�مر أمام ھيئة التدريس وإدارة المدرسةيمثل مجلس اYباء مصالح أولياء ا�مور حسب مقتضيات ا .١.  
الھدف ا�ساسى لمجلس اYباء ھو توطيد الع/قة بين أولياء ا�مور والطالبات من ناحية وإدارة  .٢

 . المدرسة من ناحية أخرى، إضافة إلى تسھيل ا;تصال المنتظم بين كافة ا�طراف

ة، وذلك من خ/ل مشاركتھم فى المھام يقوم مجلس اYباء بدعم الترابط بين أولياء ا�مور والمدرس .٣
 .التربوية ورعاية الطالبات

ينبغى على مجلس اYباء ا;جتماع مرة على ا�قل فى كل نصف عام دراسى أو بناء على طلب كتابى،  .٤
 .وترسل الدعوة لحضور ا;جتماعات كتابة

دعوة ممثلى اللجان يدعو رئيس مجلس اYباء مدير المدرسة لحضور اجتماعات المجلس، ويمكنه كذلك  .٥
 . ، أو مدرسين بعينھم)مثل رئيس مجلس المدرسين وھكذا(المدرسية المختلفة 

 .يقدم محضر ا;جتماع باللغة ا�لمانية أو اVنجليزية لمدير المدرسة، ويحفظ فى سج/ت المدرسة  .٦
 .للمدرسة يقوم مجلس اYباء بكتابة تقرير سنوى، ويقدم لمدير المدرسة لنشره فى الكتاب السنوى  .٧
ممثلو أولياء ا�مور بالفصول ومجلس اYباء جزء ; يتجزأ من المجتمع المدرسى، ولكن ليس لھم حق  .٨

أو مجلس إدارة المدرسة أو مدير ) ألمانيا(اتخاذ قرارات فى المسائل التى تختص بھا اVدارة التعليمية 
 . المدرسة أو ا;جتماع العام للسادة أعضاء ھيئة التدريس



  
  انتخاب ممثلى أولياء ا�مور بالفصول  :ثالثا

  

فى خ/ل ا�ربعة أسابيع ا�ولى من كل عام دراسى ينتخب أولياء ا�مور فى جميع الفصول بالمدرسة  .١
ممثلى فصولھم كل فصل على حدة، على أن تكون ا;نتخابات سرية، ويسمح لولى ا�مر بتمثيل فصل 

 .واحد فقط
٢. �مور لتمثيلھم إما عن طريق التزكية أو عن طريق الترشيح المباشر ينتخب كل فصل اثنين من أولياء ا

�حد الحاضرين الذين يحق لھم ا;نتخاب، على أن يكون ا;نتخاب مباشر وسرى وبدون وسيط. 
تدعو المدرسة أولياء ا�مور Vجراء ا;نتخابات، وفى إطار الدعوة المرفق بھا جدول ا�عمال يصبح  .٣

 . يت بشرط حضور ثلث عددھم�ولياء ا�مور حق التصو

 . لكل ولى أمر لطالبة صوت واحد ويقوم با;نتخاب شخصيا .٤

 .;يترشح العاملون بالمدرسة ل/نتخاب .٥
 .يكتب محضر ا;نتخابات باللغة ا�لمانية ويقدم للمدير لحفظه فى سج/ت المدرسة .٦
  

  انتخاب مجلس ا	باء  :رابعا

 
لى أولياء ا�مور بالفصول بھدف انتخاب مجلس اYباء، يدعو مدير المدرسة إلى أول اجتماع لممث  .١

وذلك فى غضون ثمانية أسابيع من بداية العام الدراسى على ا�كثر، وينتخب ممثلو أولياء ا�مور 
بالفصول من بينھم مجلس اYباء للعام الدراسى الجارى، ويستمر مجلس اYباء فى أداء مھامه إلى أن 

  .فى العام الدراسى التالىيتم انتخاب مجلس آباء جديد 
ينبغى على جميع المرشحين لعضوية مجلس اYباء إجادة اللغة ا�لمانية أو اVنجليزية، ويتم انتخاب   .٢

 ٩ – ٥، وشخصين عن الصفوف من )المرحلة ا;بتدائية (٤ – ١شخصين عن الصفوف من 
، ليكونوا أعضاء )يةالمرحلة الثانو (١٢ – ١٠، وشخصين عن الصفوف من )المرحلة المتوسطة(

مجلس اYباء، على أن يكونوا قد أبدوا استعدادھم للترشح، و; يترشح المدرسون والعاملون بالمدرسة 
  .ل/نتخاب

  .يقوم رئيس مجلس اYباء أو مقرر ا;نتخابات بقراءة نظام ا;نتخاب للحضور  .٣
نھم منتخبون كممثلين �ولياء أمور يكون لجميع أولياء ا�مور الحاضرين حق  ا;نتخاب، طالما أ  .٤

  .فصولھم طبقا لقوائم الفصول بالعام الدراسى الجارى
تكون ا;نتخابات مباشرة وبدون وسيط وسرية، وتجرى ا;نتخابات لكل مرحلة على حدة لتحديد اثنين   .٥

اء من ممثلى أولياء ا�مور بالفصول لتمثيل المرحلة فى مجلس اYباء، بحيث يتكون مجلس اYب
 .المنتخب من ستة أعضاء

المرشحان اللذان يحص/ن على أعلى عدد من ا�صوات الصحيحة ھما المنتخبان، تعتبر أوراق   .٦
ا;نتخابات الخالية من أسماء المرشحين امتناعا عن التصويت، كما تعد أوراق ا;نتخابات ;غية إذا 

 .لم تتضح منھا رغبة الناخب أو كانت بھا ع/مة
لس اYباء المنتخب بتعيين أعضاء لھم حق التصويت، وذلك بحد أقصى ث/ثة أعضاء، على يقوم مج  .٧

أن يكون لكل منھم ابنة بالمدرسة، ويتكون مجلس اYباء الكامل من تسعة أعضاء، إضافة إلى ذلك 
  .يمكن تعيين أعضاء استشاريين أو مساعدين فى مجلس اYباء

 . الذين حصلوا على نفس عدد ا�صواتتجرى انتخابات اVعادة بين المرشحين  .٨



 : يكتب مقرر الجلسة تقريرا عن كل جلسة انتخابات ويوقع عليه، شام/ ما يلى  .٩

  مكان وموعد ا;نتخابات   -  

 اسم الفصل   -  

 اسم رئيس لجنة ا;نتخابات   -  

 أسماء وعدد الحاضرين   -  

 عدد ا�شخاص الذين يحق لھم ا;نتخاب   -  

  لمد;ةعدد ا�صوات ا  -  

  عدد ا�صوات الصحيحة وغير الصحيحة وكذلك عدد الممتنعين عن التصويت  -  

 عدد ا�صوات الصحيحة لكل مرشح   -  

إذا انسحب أحد أعضاء مجلس اYباء أثناء السنة الدراسية يحل محله المرشح التالى له فى عدد   .١٠
  . ا�صوات

قد بھدف انتخاب مجلس اYباء إصدار قرارات يحق ;جتماع ممثلى أولياء ا�مور بالفصول المنع  .١١
  .ممثلى أولياء ا�مور على ا�قلثلث عدد بشرط حضور 

يحتاج تعديل نظام ا;نتخاب إلى أغلبية ثلثى أصوات ممثلى أولياء ا�مور بالفصول، بشرط حضور   .١٢
 . نصف عددھم على ا�قل

ء ا�مور بالصف التمھيدى لحضور اجتماع تتم دعوة ممثل �ولياء ا�مور بالحضانة وممثل �وليا  .١٣
ممثلى أولياء ا�مور بالفصول الذى يتم فيه انتخاب مجلس اYباء، على أ; يكون لھما حق التصويت، 
وذلك بغرض التزود بمعلومات حول المدرسة، أما الشئون الخاصة بالحضانة والصف التمھيدى فتتم 

 .مناقشتھا فى اجتماعات خاصة بھما
  

  تخاب رئيس مجلس ا	باء ونائبهان  :خامسا
  

يتم انتخاب رئيس لمجلس اYباء ) ستة أعضاء(فى ا;جتماع ا�ول لمجلس اYباء الجديد المنتخب   .١
  . ونائب له

  .يتم انتخاب رئيس مجلس اYباء ونائبة لمدة عامين  .٢
  .اب يتم انتخابه آلياإذا كان رئيس مجلس اYباء أو نائبه فى العام الثانى من مدة ا;نتخ: ا;ستثناء  
  .يمكن انتخاب رئيس مجلس اYباء ونائبه لفترة ثانية مرة واحدة فقط  .٣
   .باختيار مقرر ل/جتماعات) تسعة أعضاء(يقوم مجلس اYباء الكامل   .٤
 

  )اجتماعات المائدة المستديرة(اجتماعات ممثلى أولياء ا�مور بالفصول فى المراحل   :سادسا

  

منفصلة لكل من المراحل الث/ث ا;بتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك مرة سنويا تعقد اجتماعات   .١
  .على ا�قل

تتم دعوة كل من مدير المدرسة والمدير المصرى إلى ھذه ا;جتماعات فى جميع ا�حوال، كما تتم   .٢
طة إلى اجتماع دعوة مدير المرحلة ا;بتدائية إلى اجتماع المرحلة ا;بتدائية ومنسق المرحلة المتوس

المرحلة المتوسطة ومنسق المرحلة الثانوية إلى اجتماع المرحلة الثانوية، ويمكن أيضا دعوة مدرسين 
  .آخرين حسب ا;حتياج

تتم دعوة ممثل واحد عن الحضانة وممثل واحد عن الصف التمھيدى لحضور اجتماع المرحلة   .٣
  .لحصول على معلومات بشأن المرحلة ا;بتدائيةا;بتدائية، على أ; يكون لھما حق التصويت، وذلك ل



  .يكتب محضر ا;جتماعات باللغة ا�لمانية أو اVنجليزية ويقدم للمدير لحفظه فى سج/ت المدرسة  .٤

 سريان ال;ئحة  :سابعا

  

وافق ممثلو أولياء ا�مور بالفصول والجھة المالكة للمدرسة على ھذه ال/ئحة، التى تسرى ابتداء من 
  .٣١/٥/٢٠٠٥، لتحل محل ال/ئحة المؤرخة فى .............

  تعديل ال;ئحة    :ثامنا

  

  . ; يمكن تعديل ال/ئحة إ; بعد عام على ا�قل من سريانھا .١

 أصوات ممثلى أولياء ا�مور بالفصول بشرط حضور نصف عددھم ثلثىيحتاج التعديل إلى أغلبية  .٢
 .على ا�قل

 . ارة المدرسة على التعديليجب موافقة مجلس إدارة المدرسة وإد .٣

  

  

  .................................................القاھرة فى 

  

  

    فالتر ريتر      

  مدير المدرسة      

  

  

  

  

  

  

  

  محمد السبكى.  د          ا�خت ماتيلدا تاھنھايزر      

 رئيس مجلس اYباء              ممثلة مجلس إدارة المدرسة    

 

  

 


