الحريري ال ّثالثة
مدرسة
ّ
ميثاق ال ّتعاون بين األھل والمدرسة
الحريري ال ّثالثة ھذا الميثاق لتوفير المزيد من االستنارة حول األنظمة الّتي تحكم العالقة بين األھل والمدرسة
أعدّ ت مدرسة
ّ
ً
وترجمة ألھدافھا وغاياتھا.
الروابط الب ّناءة بينھما ،تحق ًي ًقا لرؤية المدرسة وتطلّعاتھا،
ولتعميق ّ
الرؤية ال ّتربو ّية:
ّ .1
تتطلّع مدرسة الحريريّ ّ
الثالثة إلى تنشئة جيل متم ّكن معرف ًّيا وثقاف ًّيا،مدرك لقدراته ،مستوعب للقيم اإلنسان ّية ،ذوّ اق للجمال
مؤ َّھل لل ّتك ّيف مع المستج ّدات ،وم َع ّد لل ّتفاعل اإليجابيّ مع محيطه ،وملتزم المواطنة المسؤولة ،فيغدو بذلك تلمي ًذا ًّ
حرا متسامحً ا متعاو ًنا
ومنفتحً ا على مجتمعه والعالم األوسع.
 .2األھداف ال ّتربو ّية العا ّمة:
•

تطوير األبعاد الفكر ّية واالجتماع ّية والعاطف ّية والجسد ّية المكوِّ نة لشخص ّية المتعلّم.

•

ت متكاملة تسھم في بناء قدراتھم وح ّسھم ال ّنقديّ  ،وتخدم في ال ّتعبير عن ّ
إكساب المتعلّمين مھارا ٍ
الذات بطالقة
واستقالل ّية.

•

تعزيز ارتباط المتعلّمين بالعائلة والمدرسة والمجتمع والوطن ،وال ّسير ب َھ ْدي تعاليم القرآن الكريم واالقتداء بال ّسلوك
الحسن.

•

ّ
بناء ال ّ
المعتزة بميزاتھا الفرد ّية وقدرتھا على ال ّتواصل وال ّتعامل الو ّديّ والمنفتح مع جميع أفراد أسرة
شخص ّية
المدرسةّ ،
الزمالء والرّ اشدين ،ما يس ّھل االنخراط الح ًقا في المجتمع األوسع.

•

صل ال ّتعليميّ الواجب إنجازه في
ال ّتقييم المستمرّ لتطوّ ر األداء معرف ًّيا واجتماع ًّيا ،تبعًا للقدرات الفرد ّية ،وقياسًا بالمح َّ
نھاية ك ّل مرحلة من مراحل ال ّتعليم.

•

استخدام الوسائل ال ّتكنولوج ّية و ال ّسمع ّية والبصر ّية لتكون ردي ًفا للعمل ّية ال ّتعليم ّية.

•

ً
مجتمعة من المكوّ نات األساس للمنھج ال ّتربويّ .
إعداد المشاريع وتقديم األبحاث وتنفيذ عمل المجموعات باعتبارھا

•

تأمين حياة مدرس ّية ثر ّية أكاديم ًّيا وثقاف ًّيا وف ّن ًّيا واجتماع ًّيا تتجاوب مع تطلّعات ال ّتالمذة وآمالھم.

•

إتقان اللّغة األ ّم واللّغات األجنب ّية بما يخدم ال ّتنوّ ع المعرفيّ ّ
والثقافيّ .
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 .3الحياة المدرس ّية:
تشمل الحياة المدرس ّية ،إلى جانب اإليفاء بالمناھج ال ّدراس ّية المعتمدة ،العمل على تعزيز قدرات ال ّتالمذة عبر األنشطة المساندة
صحافة
والرياض ّيات والفنون والمسرح والموسيقى وال ّ
للمنھج ،واألنشطة الالّص ّف ّية المتعدّ دة األغراض ،ومن بينھا مشاغل العلوم ّ
يرا ألجواء مالئمة تضمن سالمة
الرياض ّية .وتحقي ًقا لحياة مدرس ّية آمنة ،وتوف ً
والرحالت ال ّتربو ّية وال ّترفيھ ّية والمباريات ّ
واإلعالم ّ
ف من قبل مر ّبيات
ص ّ
ال ّتالمذة وجميع العاملين في المدرسة ،تعتمد المدرسة أنظمة عا ّمة وقواعد مسلك ّية يت ّم شرحھا داخل ال ّ
الصفوف والمعلّمات لمساعدة ال ّتالمذة على ال ّتق ّيد بھا .ومن أبرزھا ما يأتي:
ّ
أ .القواعد العا ّمة:
• ال ّتقيّد الكامل بموجبات اللّياقة واالحترام المتبادل في جميع أوجه العالقة مع الرّ فاق ومع العاملين في المدرسة كا ّف ًة.
• ال ّتقيّد بعدم ال ّتعرّ ض إلى اآلخرين أ ًّيا كان شكل ھذا ال ّتعرّ ض ،ومنه على سبيل ّ
الذكر ،االعتداء المعنويّ أو ال ّتھجّ م ّ
الطائفيّ أو
ال ّسياسيّ  ،أو االجتماعيّ  ،داخل المدرسة أو عبر وسائل ال ّتواصل االجتماعيّ .
• عدم استخدام مواقع ال ّتواصل االجتماعيّ بما يتنافى مع توجّ ھات المدرسة.
• عدم إحضار الھواتف الخلو ّية أو آالت ال ّتصوير إلى المدرسة.
• في حال استخدام األلفاظ ال ّنابية أواإلساءة الى اآلخرين بالقول أو الفعل ،أو في حال انتھاك أيّ من أنظمة المدرسة ،ي ّتخذ ّ
بحق
ال ّتلميذ/ة العقوبات اآلتية:
 إنذار ّ
خطيّ مع إخضاع المخالف لمجلس تأديبيّ .
 إنذار خ ّ
طيّ مع فصل مؤ ّقت ) 3أ ّيام أو أكثر(.
 إنذار ّ
ً
عرضة للفصل المؤ ّقت أو ال ّنھائيّ .
خطيّ  ،ويصبح المخالف
 بعد تل ّقي ثالثة إنذارات خالل سنة أو سنتين متتاليتين ،يتعرّ ض المخالف لعدم إعادة تسجيله في العام ال ّتالي.
ّ
يحق للمدرسة فصل المخالف مؤ ّق ًتا أو نھائ ًّيا ح ّتى من دون توجيه ثالثة إنذارات في حال القيام بعمل مشين أو منا ٍ
ف

لألخالق ،أو في حال ارتكاب سرقة أو اعتداء جسديّ .
الخارجي وال ّنظافة العا ّمة:
ب .المظھر
ّ
• التزام ّ
الزيّ المدرسيّ المعتمد والحرص على نظافته ولياقته طيلة أ ّيام األسبوع.
صة بال ّتالمذة.
• عدم ال ّتز ّين بأيّ حليّ أو مجوھرات ،إذ إنّ المدرسة غير مسؤولة عن فقدان األغراض الخا ّ
• ارتداء ّ
صة الرّ ياضة البدنيّة مع انتعال الحذاء الرّ ياضيّ .
صباح في اليوم الّذي تق َّدم فيه ح ّ
الزيّ الرّ ياضيّ منذ ال ّ
• عدم تناول ّ
صفّ أو مضغ العلكة.
الطعام داخل ال ّ
• عدم إرسال أصناف أطعمة غير صحّ ّية وتلك الّتي تش ّكل عند تناولھا خطرً ا على األطفال )ذات ال ّنواة الكبيرة( ،كذلك ينبغي
وضع األطعمة في حقيبة مستقلّة ،باإلضافة إلى مطرة مياه لل ّ
شرب.
صفّ أو الملعب ،وعدم تشويه جدران المدرسة أو تحطيم موجوداتھا.
• عدم رمي األقذار على أرض ال ّ
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المدرسي والغياب:
ت .الدّ وام
ّ
• التزام ال ّدوام المدرسيّ المح ّدد في مطلع العام ال ّدراسيّ  ،والحضور إلى المدرسة صباحً ا قبل الوقت المح ّدد لبدء ال ّدروس
صفّ فور اإلعالن عن ذلك.
وااللتحاق بال ّ
•

تفتح أبواب المدرسة عند ال ّسابعة صباحً ا ،وتقفل عند الرّ ابعة عصرً ا ،وال تتح ّمل إدارة المدرسة مسؤول ّية أيّ تلميذ/ة خارج ھذه
األوقات أو خارج حرم المدرسة ،مھما كانت وسيلة ال ّنقل المعتمدة.

•

تحاشي أيّ تاخير صباحيّ  ،وفي حال حصوله ألسباب طارئة يجب أال ّ يتع ّدى  10دقائق كح ّد أقصى ،وتعود المرجع ّية إلى
ناظر ّ
صفّ .
الطابق لمعالجة األمر وإعطاء اإلذن لدخول ال ّ

•

في حال تكرار ال ّتأخير لمرّ تين ،على األھل تقديم توضيح ّ
خطيّ لذلك.

•

إذا تغ ّيب ال ّتلميذ/ة عن المدرسة بسبب اإلصابة بمرض يستدعي البقاء في البيت ألكثر من ثالثة أ ّيام ،على وليّ األمر تقديم
ضرور ّية للغياب تفاديًا النتشار العدوى بين ال ّتالمذة.
تقرير ط ّبيّ يوضح نوع المرض والم ّدة ال ّ

•

إذا تزامن الغياب مع االمتحانات الفصل ّية ،ال يعاد االمتحان وتحتسب العالمة على أساس مع ّدل العالمات ال ّسابقة.

•

لدى ال ّتغ ّيب عن االمتحانات من دون تقرير ط ّبيّ  ،يحصل ال ّتلميذ على العالمة ال ّدنيا .20/2

•

ضرورة التزام الجدول اليوميّ لتوزيع الحصص ،ما يساعد على تخفيف عدد الكتب وال ّدفاتر في الحقيبة المدرس ّية ،والّتي
عليھا أن تكون خفيفة وواسعة ومن دون عجالت.

 .4االمتحانات الدّ ور ّية ومعايير ال ّترفيع:
الروضات ح ّتى
نكليزي
سمي لل ّتعليم ،وذلك في فرعيھا اإل
والفرنسي ،وفي جميع مراحل ال ّتعليم من ّ
ّ
ّ
الر ّ
بناني ّ
تعتمد المدرسة المنھج اللّ ّ
تتوج بال ّ
سطة )البروفيه( .وتعمل المدرسة على تعزيز المنھج بإضافة موادّ تجدھا ضرور ّية
شھادة المتو ّ
نھاية الحلقة ال ّثالثة الّتي ّ
قافي لل ّتالمذة .كما تعتمد خدمة المجتمع والعمل ال ّتطوع ّي لتنمية مھارات ال ّتالمذة في أكثر من مجال
لتحسين المستوى ال ّت
عليمي وال ّث ّ
ّ
راسي الواحد.
بما ال يقل ّ عن  30ساعة خالل العام ال ّد
ّ
أ -معايير ال ّترفيع:
•

مرحلة الرّ وضات :ال ّترفيع تلقائيّ )ما لم ير األھل والمدرسة ضرورة التحاق ّ
الطفل بمنھج آخر(.

•

مرحلة ال ّتعليم األساسيّ :
 الحلقة األولى:
-1

المع ّدل العا ّم لل ّنجاح .20/12

-2

ير َّفع ال ّتلميذ إذا حصل على مع ّدل عا ّم  20/12وما فوق ،شرط أن ال يق ّل مع ّدله عن  20/11في

أيّ من الموا ّد :اللّغة العرب ّية واللّغة األجنب ّية األولى والرّ ياض ّيات ،و 20/12في إحداھا.
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الثانية ّ
 الحلقتان ّ
والثالثة:
-1

المع ّدل العا ّم لل ّنجاح .20/12

-2

ير ّفع ال ّتلميذ إذا حصل على مع ّدل عا ّم  20/12وما فوق ،شرط أن ال يق ّل مع ّدله عن  20/11في

أيّ من الموا ّد :اللّغة العرب ّية واللّغة األجنب ّية األولى والرّ ياض ّيات والعلوم ،و 20/12في اثنتين منھا.
 في جميع حلقات مرحلة ال ّتعليم األساسيّ :
-1

المع ّدل العا ّم لل ّنجاح .20/12

-2

ال يشترط -في حال تجاوز المع ّدل العا ّم  - 20/13تو ّفر شروط ال ّنجاح في الموا ّد المذكورة أعاله

والمح ّددة في معايير ال ّترفيع ،شرط أال ّ تق ّل عالمة الما ّدة الرّ اسبة في أيّ منھا عن .20/8
 ال ّتفوّ ق في مع ّدل ال ّنجاح لل ّسنة المنھج ّية:
-1

بقرار من إدارة المدرسة يعفى ال ّتلميذ/ة المتفوّ ق/ـة من إجراء االمتحانات ال ّنھائ ّية في مرحلة

ال ّتعليم األساسيّ إذا ت ّم الحصول على مع ّدل تراكميّ يصل إلى  20/18ويمنح في ھذه الحالة شھادة
تفوّ ق.
 .5ال ّتواصل مع األھل:
ويت ّم عبر:
•

لجنة األھل الّتي تمت ّد واليتھا لسنتين بد ًءا من تاريخ االنتخاب.

•

استطالع األھل الرّ وزنامة المدرس ّية والمواعيد األساس ّية المعتمدة مطلع العام ال ّدراسيّ .

•

توزع اإلدارة جدوالً
اللّقاءات الفرد ّية الّتي يطلبھا األھل لالستفسار عن أيّ موضوع يخصّ ال ّتلميذ/ة عبر تحديد موعد مسبق ،و ّ
أسبوع ًّيا بمواعيد لقاء المر ّبيات ،ويمكن تحديد موعد المقابلة عبر الھاتف أو من خالل دفتر المراسالت.

•

ّ
الخط ّية الّتي تت ّم بين اإلدارة واألھل من خالل دفتر المراسالت المتواجد بحوزة ك ّل تلميذ ،ومن واجب األھل
المراسالت
ال ّتأ ّكد من وجوده يوم ًّيا داخل الحقيبة المدرس ّية وال ّتوقيع على المالحظات المدوّ نة عليه من قبل المعلّمين.

•

صة بأبنائھم.
ال ّدعوات الموجّ ھة إلى األھل بھدف ال ّتباحث في األوضاع الخا ّ

•

اللّقاءات العا ّمة في المدرسة من أجل توضيح مختلف الموا ّد والمسائل األخرى وتقييمھا.

•

ضرورة للوقوف على مجريات ال ّتعليم.
حضوراألھل بعض الحصص ال ّتعليم ّية عند ال ّ

•

إبالغ المدرسة في حال تلقّي التلميذ درو ًسا خصوص ّية ،واالمتناع عن ّ
الطلب إلى معلّمي المدرسة المعتمدين تقديم دروس
خصوص ّية لتالمذتھم.

•

يعتذر أفراد الھيئتين ال ّتعليم ّية واإلدار ّية عن قبول أيّ ھد ّية من األھل.
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 .6األقساط واللّوازم المدرس ّية:
تخص المدرسة بسياسة داعمة لألقساط
الحريري الّتي
لمؤسسة رفيق
سسة تربو ّية تابعة
تعتبر مدرسة
ّ
ّ
ّ
الحريري ال ّثالثة مؤ ّ
ّ
المدرس ّية ،تراعى فيھا األمور اآلتية:
•

تح ّدد األقساط المدرس ّية عن ك ّل عام دراسيّ وف ًقا لألنظمة المرع ّية اإلجراء والّتي تراعي مستلزمات ال ّتطوير المستدام على
ص ُعد كا ّفة وال س ّيما ال ّتربويّ منھا واألكاديميّ والحياة المدرس ّية والجھازين ال ّتعليميّ واإلداريّ والحرم المدرسيّ .
ال ُّ

•

ّ
مجزأ ًة على خمس دفعات ،كما تس ّدد الرّ سوم المت ّممة للقسط والعائدة إلى القرطاس ّية
تس ّدد األقساط المدرس ّية خالل العام
والمتفرّ قات ال ّداعمة للمنھاج وف ًقا لبرنامج زمنيّ يح ّدد في بيان األقساط للعام عينه.

•

يمكن إلدارة المدرسة أن تح ّدد رسومًا إضاف ّية لقاء خدمات تربو ّية تشغيل ّية ونشاطات المنھج ّية تق ّدمھا المدرسة لل ّتالمذة ويعلن
عنھا في حينه.

•

صلة لل ّتعديل في ضوء ما قد يصدر الح ًقا من
يمكن للمدرسة أن تخضع بيان االقساط والرّ سوم المدرس ّية للعام المدرسيّ ذي ال ّ
تشريعات لم تكن ملحوظة عند إعداد بيان األقساط.

•

لزيّ المدرسيّ وكيف ّية شرائه في الفصل ّ
تح ّدد كلفة ا ّ
الثالث من ك ّل عام.

•

تح ّدد كلفة الكتب المدرس ّية والكت ّيبات ال ّداعمة للمنھج وعمل ال ّنوادي والمنتخبات وال ّنشاطات عند مطلع العام ال ّدراسيّ .

•

يح ّدد القسط األوّ ل للعام ال ّدراسيّ الّذي يلي ،ويس ّدد خالل شھر نيسان ،وأيّ تأخير في تسديده ير ّتب على األھل الحصول على
مستند ّ
خطيّ من المدرسة بغية ال ّتأ ّكد من تو ّفر أماكن شاغرة ،قبل استكمال إجراءات ال ّتسجيل للعام ال ّدراسيّ القادم.

•

عدم االلتحاق بالمدرسة بعد بدء العام ال ّدراسيّ بـ  15يو ًما ،ومن دون عذر مسبق أو مشروع ،يسقط ّ
حق ال ّتالمذة القدامى
بأولو ّية ال ّتسجيل وال س ّيما بعد استيفاء العدد المطلوب من ال ّتالمذة.

نأمل أن نعمل متعاونين لتأمين حقّ تالمذتنا/أبناؤكم في ال ّتعلّم وتحصينھم تربو ًّيا وفكر ًّيا وتأھيلھم لمستقبل زاھر ومشرق.

Updated on: 19‐11‐2014

5

