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  القواعد الخاصة با�جراءات التربوية والحفاظ على النظام١. ٣. ٨

  تأديبيةاجراءات 

 .اتنذارا� .١

 .مناقشة الطالبة .٢

 .لطالبة إدراك خطأھال تتيحتكليف الطالبة بواجبات إضافية  .٣

 })٢( الضوابطنظر ا{. التسجيل في دفتر الفصل عند خرق قواعد المدرسة .٤

يكون التسجيل . غير ?ئق كعند صدور سلواج المتكرر أثناء الحصة أو التسجيل في دفتر الفصل عند ا�زع .٥
ة أسباب تتعلق بالسلوك والتي تؤدي للحصول على إنذار ، أما في باقي الحا?ت فيكون حالفي باللون اDحمر 

 })١(انظر الضوابط {. التسجيل في دفتر الفصل بأي لون آخر

 . نتيجة للسلوك المزعج الفصلالتسجيل مرتين في دفتر بعد يتم إخطار ولي اDمر من خQل النموذج الخاص .٦

 اليوم الدراسي ھو اجراء عام يمكن اللجوء إليه في حا?ت مختلفة مثل عدم ا?لتزام  انتھاءالبقاء في المدرسة بعد .٧
ذ اتخا. بالزي المدرسي، عدم أداء الواجب المنزلي، التأخر عن موعد المدرسة، ا�زعاج أثناء الحصة وغيرھا

ھو أمر يتخذه كل مدرس ويحدد الواجبات المدرسية المطلوب أداؤھا في فترة بقائھا بعد  التربوي جراءھذا ا�
 .انتھاء اليوم الدراسي

 في يوم الخميس التالي ليوم اتخاذ ھذا القرار في وقت حصص مجموعات ا�جراء بقدر ا�مكانيطبق ھذا 
ًيجب إخطار ولي اDمر كتابيا أو .  النشاط في ھذا اليوموبذلك تحرم الطالبة من حصص مجموعات. النشاط
 ً.تليفونيا

تتم عملية . عQوة على ذلك يمكن استغQل ھذه الحصص لتعويض أي اختبار تحريري لم تقم به الطالبة
 بإعداد نائب المدير يقوم .ا�شراف في تلك الحا?ت بالتناوب بين المدرسين ممن ليس لديھم ححص النشاط

 .بجدية بأسماء المدرسين للتناوبقائمة أ

 .اجراء لقاء مع ولي اDمر .٨

  الحفاظ على النظاماجراءات 

ًيمكن أيضا . ً كتابيا بعد تسجيل اسم الطالبة في دفتر الفصل ثQث مرات نتيجة صدور سلوك مزعجا�نذار .١
الكتابي ا�نذار م بعد إذا ت.تجاه زميQتھا أو تجاه المدرس الحصول على إنذار كتابي في حالة سلوك غير ?ئق

  كتابي الحصولإنذارالحصول على يترتب على . ًمرة أخرى التسجيل باللون اDحمر يعقد تلقائيا اجتماع فصل
 في النصف اDول كتابيإنذار ? يؤثر الحصول علي . في السلوك في الشھادة التالية) ٣( على درجة بالتبعية

العام الدراسي في حالة تحسن سلوك الطالبة في النصف آخر دة درجة السلوك في شھاعلى من العام الدراسي 
 .آخرإنذار  على ھاحصول وعدم  من العام الدراسيثانيال

 ).٤(ًنتيجة سوء السلوك فإن درجة السلوك تصبح تلقائيا إنذار  الحصول على أكثر من في حالة تكرار

 .ة أخرى أنشطة مدرسيةالتھديد بالحرمان من حضور الحصص الدراسية أو أي .٢

 .الحرمان من حضور اDنشطة المدرسية .٣

 .) أيام٥بحد أقصى (الحرمان من المدرسة وحضور الحصص الدراسية  .٤
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 .التھديد بالفصل من المدرسة .٥

 .الفصل من المدرسة .٦

  .? يتم الفصل إ? بعد التنبيه والتھديد بالفصل

أما في حالة . اءات الحفاظ على النظامتجاھھا من إجروتوضيح موقفھا قبل اتخاذ أي إجراء يسمح للطالبة بشرح 
  .كذلك يسمح لwھل بالتدخل لشرح اDمر. ھا يسمح لھا باختيار مدرس للتعبير عن موقف٦ إلى ٣ا�جراء من رقم 

  لحفاظ على النظاما اتإجراءاتخاذ القرارات بشأن 

  .١يقوم مدرس الفصل با�جراء رقم 

  .شتركين في اجتماع الفصل من اختصاص المدرسين الم٤ إلى ٢ا�جراء رقم 

  .لمدرسينل  من اختصاص ا?جتماع العام٦ و ٥ا�جراء رقم 

  . ولي اDمر بھاوإخطار الطالبة للحفاظ على النظام وا?حتفاظ بھا في ملفھا تجاهيتم تسجيل جميع ا�جراءات المتخذة 

  ٨/١٢/٢٠١٠ا?جتماع العام للمدرسين                   
  

  الحفاظ على النظاما2جراءات التربوية و ضوابط

  التسجيل في دفتر الفصل نتيجة ;سباب تتعلق بالسلوك) ١(

: ويعني ذلك. يتم فقط في حالة صدور سلوك مزعج من قبل الطالبة في دفتر الفصلالتسجيل باللون ا;حمر . ١
إزعاج أثناء الحصة، عدم إحترام المدرس، التحدث مع المدرس بأسلوب غير ?ئق، ضرب أو مزاحمة 

 .يQتھا، سلوك عدواني أو مھين تجاه زميQتھا، الخزم

يتم :  ا{تي٢٠١٤/٢٠١٥يسري ابتداء من العام الدراسي  في دفتر الفصل مرتين باللون ا;حمر التسجيل بعد  . ٢
 .إخطار ولي اDمر من خQل النموذج الخاص بذلك

 مرة واحدة يقوم للقواعديح متعمد أو عند خرق صر في دفتر الفصل  باللون ا;حمر مرات٣  التسجيلبعد  . ٣
 .ًمدرس الفصل بإرسال إنذار وذلك أيضا من خQل النموذج المخصص لذلك

 .ًيعقد تلقائيا اجتماع فصل مرة رابعةباللون اDحمر  إذا تم بعد ا�نذار التسجيل . ٤

  التسجيل في دفتر الفصل نتيجة ;سباب أخرى )٢(

ّ? تقيم  يتعلق بخرق القواعد اDخرى والتي ثل ا;زرق أو ا;سودالتسجيل في دفتر الفصل بأي لون آخر م .١
 .، مثل عدم احضار أدوات الحصة، عدم أداء الواجب المنزلي، التأخر، الخكسلوك مزعج

باللغتين اDلمانية والعربية  الخاص بالمدرسة ا�خطار الكتابي لولي أمر الطالبة )السيرفار( الخادم يوجد على .٢
 قوانين  Dحدبخرق متكرر الطالبة  قياميستخدم ھذا النموذج عند . (Vordrucke DSB/Lehrer)  قائمةتحت

النموذج  في جميع  ھذا استخدام بذلك يمكن. بالمواعيد ا?لتزام عدم أو المنزلي الواجبأداء  عدم: المدرسة مثل
 "التسجيل باللون اDحمر"وليس في حا?ت " التسجيل في دفتر الفصل باللون اDسود واDزرق"حا?ت 

  ).تتعلق بالسلوكDسباب (

  .ويجب في جميع اDحوال تدوين ھذا الخرق المتكرر في دفتر الفصل

إرساله إلى ولي أمر توقيت يمكن لجميع مدرسي المواد وكذلك مدرسي الفصول استخدام ھذا النموذج وتحديد 
  ).تين إلى ثQث مرات في دفتر الفصلعادة ما يكون بعد التسجيل من مر(الطالبة 
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  إبQغ ولي ا;مر با�جراءات التربوية والحفاظ على النظام) ٣(

حتى يقوم تعتبر الخطوات الثQث التالية ھي وسيلة �بQغ ولي اDمر بما قد يصدر عن كريمته من سوء سلوك، 
  .دعمناب

، وھو يھدف في المقام اDول إلى "ولياء اDمورمعلومات D "نموذج على كتابية كخطوة أولىيحصل ولي اDمر 
 لقواعد المدرسة آخرفي حالة خرق و. إبQغه بالسلوك الذي صدر عن كريمته مع رجاء أ? يتكرر مرة أخرى

كما يتم تسجيل . فإنه يتم إجراء مقابلة مع ولي اDمر أو تطبيق جزاء البقاء في المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي
  .فتر الفصل كنوع من التوثيقدالطالبة في 

 نتيجة الفصل دفتر في مرتين التسجيل عند اDمر ولي إلى إخطار "نموذج على ثانيةكخطوة يحصل ولي اDمر 

سلوك  مرتين في دفتر الفصل نتيجة كريمتهوذلك كما واضح من المسمى عند تسجيل " بالسلوك تتعلق أسباب
  ".إنذار" السلوك فإنھا تحصل على  ھذا كريمته مرة ثالثة نتيجة أنه في حالة تسجيل اسمهوھو لتنبيھ. مزعج

سلوكھا تسجيلھا ثQث مرات في دفتر الفصل بسبب كتابي بعد " إنذار" على كخطوة ثالثةتحصل الطالبة 
  .المزعج

  .في السلوك في الشھادة التالية) ٣(ًيؤدي ا�نذار الكتابي إلى حصول الطالبة تلقائيا على درجة 

  كتابي مباشرة وذلك في حالة صدور سلوك غير ?ئق تجاه زميQتھا " إنذار" طالبة الحصول على يمكن Dي

  .المدرستجاه أو 

برجاء عدم . Vordrucke/DSB-Lehrerتحت قائمة ) server(توجد جميع تلك النماذج على خادم المدرسة 
  .استخدام ھذه النماذج المعدلة

   انتھاء اليوم الدراسيتطبيق إجراء البقاء بالمدرسة بعد) ٤(

اليوم الدراسي ھو إجراء عام يمكن اللجوء إليه في حا?ت مختلفة مثل عدم ا?لتزام انتھاء البقاء في المدرسة بعد 
يقوم . بالزي المدرسي، عدم أداء الواجب المنزلي، التأخر عن موعد المدرسة، ا�زعاج أثناء الحصة وغيرھا

يطبق .  التربوي ويحدد الواجبات المدرسية المطلوب أداؤھا أثناء ھذا الجزاءالمدرس المعني باتخاذ ھذا القرار
وبذلك تحرم الطالبة من حصص ھذا الجزاء في أقرب يوم خميس في موعد حصص مجموعات النشاط، 

ً يتم إخطار ولي اDمر كتابيا أو تليفونيا.مجموعات النشاط في ھذا اليوم ً.  

D ل ھذا الموعد أيضاQيتم ا�شراف من قبل مدرس ليس لديه . داء امتحان قد تغيبت الطالبة عنهًيمكن استغ
  .ًحصص مجموعات النشاط، وذلك وفقا لقائمة أبجدية

  :"البقاء في المدرسة بعد انتھاء اليوم الدراسي"�جراء تسري القواعد التالية 

  )قاعة المجموعات (٣١٢يتم ھذا ا�جراء بالقاعة رقم  .١

  .ن اDخرى ويفصل بينھما مكتبتجلس كل طالبة بمعزل ع .٢

  .? يسمح باDكل والشرب .٣

  .? يسمح با?ستماع إلى الموسيقى .٤

 .الفترة كلھا فترة عمل، وما يتبقى من مھام فيجب إتمامھا كواجب منزلي   .٥

 .ممنوع إنھاء ذلك ا�جراء قبل انتھاء الموعد   .٦

  

 التسجيل باللون اDحمر في دفتر الفصل،  إذا تم تطبيق ذلك ا�جراء نتيجة سلوك مزعج، فإنه ? يتم:ملحوظة
بذلك ? يحتسب ذلك . ويكتفى فقط بالتسجيل باللون اDسود كمعلومة لمدرس الفصل وباقي المدرسين      
  .السلوك كسلوك مؤدي للحصول مع التسجيل المتكرر على إنذار      

  ٣٠/٩/٢٠١٤ا?جتماع العام للمدرسين 


