
 

 

 

 

 سياسة الدوام املدر��ي

 

 (1)    سياسة ا�حضور والغياب 
 

 �عر�ف ا�حضور  -

 .للمدرسة املدر��ي التقو�م أساس ع�� الدرا��ي العام الطالب خالل يحققها ال�يالفعلية  الدراسة أليام اإلجما�� هو العدد 

 : �� الطلبة بحضور  يتعلق فيما واملسؤوليات األساسية املتطلبات
 

 .املدر��ي التقو�م �� محدد هو كما درا��ي يوم �ل �� املدرسة إ�� ا�حضور  الطلبة من يتوقع *

 .ا�حدد الوقت �� الدروس وحضور  اليومي، الصباح طابور  وحضور  يوم، �ل ا�حدد املوعد �� املدرسة إ�� الوصول  الطلبة ع�� يجب *

 . systemيتم رصد غياب الطلبة من خالل ال حصة �ل �� الطلبة حضور  ��جل االحتفاظ املعلم�ن ع�� يجب* 

 املدرسة إ�� املناسب الوقت �� الوصول  ذلك �� بما طالب، ل�ل اليومي ا�حضور  حول  دقيقة بيانات ع�� ا�حفاظ املدرسة ع�� يجب* 

 .الوصول  �� التأخر أو 

 .ا�حدد الوقت �� ووصولهم يوم �ل املدرسة إ�� أبنا��م ذهاب لضمان ممكن جهد �ل بذل األمور  أولياء ع�� يجب *

 بذلك إبالغ املدرسة أمره و�� ع�� يجب مع�ن، ليوم املدرسة عن التغيب إ�� الطالب اضطر حال ��* 

 .الطالب غياب سبب ع�� ف��ا يطلعها إ�� املدرسة موقعة رسالة إرسال أمره و�� ع�� يجب غيابه، �عد املدرسة إ�� الطالب عودة عند* 

  الطالب يكون  *
ً

 . ف��ة انقطاعه عن الدراسة أثناء �� فاتته ال�ي املدرسية الواجبات إنجاز عن مسؤوال

 .املدرسية املقررة العطالت مع تتوافق العائلية العطالت أن من التأكد األمور  أولياء ع�� يجب* 
 

 

 �عر�ف الغياب     -
 

  �جل السنة مدار ع�� دراسية حصة أي عن يتغيب ال الذي الطالب لدى يكون  .إ�� املدرسة الطالب ف��ا يحضر ال ال�ي الدراسية األيام

  عن �عذر الغياب يم�� أن للقلق،ع�� سبًبا % 10 يفوق  بمعدل الغياب اعتبار و�نب��% 100 بنسبة حضور  �جل أو %0 بنسبة غياب

 املدرسة. عن املتعمد الغياب أو امل��ر غ�� الغياب
 

 

 الهدف -
 
 

 .املدرسة �� الوجود من القصوى  التعليمية لالستفادة ا�حدد:  الوقت �� �لها الدراسية ا�حصصجميع  حضور  ع�� الطلبة ��جيع •

 ل�حد م��ا. امل��ر غ�� الغياب حاالت مع بحزم املدرسة تتعامل أن ضمان •
 
 

 امل��ر الغياب حاالت الغياب أنواع -
 
 
 
 

دعم عندما م��رة الغياب من اآلتية األنواع �عت��
ُ
 : معتمدةرسمية بوثائق  ذلك إثبات أو األمر و�� من موقعة برسالة ت

 

 .رسمية مجتمعية مهمة *  .الطبيب مع مقررة مواعيد *   الثانية أو األو�� الدرجة من األقر�اء أحد وفاة *  .املرض *

 .العائلة أفراد أحد وفاة أو الط�ي العالج لتلقي �السفر مفا�� سفر *   .رسمية جهة إ�� اإللزامي ا�حضور * 
 
 

 امل��ر غ�� الغياب -
 

 :م��رة غ��ال الغيابأنواع  من اآلتية األنواع �عت��

 .امل��ر الغياب قائمة �� املدرجة غ�� األخرى  األنواع*    .الضروري  غ�� السفر *  . التسوق  رحالت*

 

 



 

 

 

إذا تواطأ و�� األمر مع الطالب   أو ،موافقته أو أمره و�� معرفة دون  املدرسة عن غاب إذا املدرسة عن املتعمد التغيب ع�� معتاًدا الطالب ويعت��

 فاتته، ال�ي واالختبارات األعمال �عو�ض له يحق م��ًرا الطالب غياب �ان إذا به، مصرح غ�� املدرسة عن املتعمد التغيب إن .إذن ليغيب من دون 

 .ظروف الغياب من تحققها انتظار �� املناسب التصرف ع�� الطالب أمر و�� مع املدرسة فتتفق م��ر، غ�� الغياب �ان إذا أما
  

 

 الذين األمور  أولياء ع�� ب، و�جسيئة األحوال ا�جو�ة ف��ا تكون  ال�ي األيام خالل الصباح �� املتأخر�ن الطلبة عذر قبول  املدرسة إدارة ع��

 اإلدارة  إبالغ دراسية أيام لعدة املدرسة عن أبنا��م �غييب �ع��مون 
ً
 املعلمون  ليتمكن املتوقع؛ الغياب من األقل ع�� أيام عشرة قبل بذلكخطيا

 ملعرفة باإلدارة االتصال عن مسؤوال أمره ��و و   الطالب و�كون  .غيابه فن�ة أثناء �� الطالب ستفوت ال�ي واملهام الئحة بالواجبات إعداد من

 من قص�� وقت �عد أو املدرسة عن وغيابه مغادرته قبل املعلم إ�� و�سليمهاإنجازها  الطالب ع�� و�جب الطالب، إ�� املسندة واملهام الواجبات

 إل��ا . عودته
 

 

 

  (2)   سياسة التأخ��

 �� الصبا��التأخ.  1

 (و�نفذ فيه برنامج القراءة، حصص الدعم، األ�شطة الالصفية + الطابور  7:30الساعة الطلبة دوام يبدأ 
ً
 .)الصبا�� صباحا

 أوقات الطابور الصبا�� : 

 األقسام ساعات الطابور الصباحية
 
 

قسم ر�اض األطفال     KG1 + KG2 صباحا 8:15 – 7:40  

قسم االبتدائي        Gr. 1+2 صباحا 8:00 – 7:40  إلثن�ن يوم ا  

قسم االبتدائي        Gr. 3+4     صباحا 8:00 – 7:40 يوم األر�عاء   

    8:00 - 7:40يوم الثالثاء  
ً
    قسم البنات        Gr. 5-12      صباحا

  7:55 – 7:40يوم الثالثاء  
ً
قسم البن�ن        Gr. 5-12      صباحا    

7:55 – 8:00  
ً
 رفع تحية العلم    صباحا

ً
 والنشيد الوط�ي يوميا

 

 صباحا 8:00تمام الساعة  ��تبدأ ا�حصة األو��  -

. 8:00الساعة �غلق البوابة الرئيسية �� تمام  -
ً
 صباحا

 عليه إال �عذر تتقبله اإلدارة. تأخ�� مرات لن �سمح بدخول الطالب املتأخر �عد ��جيل ثالث  -

 الثامنة.الساعة يتحمل و�� األمر مسؤولية تأخر الطالب ملا �عد  -

 . �� مسؤولة عن إرجاع الطالب للبيتاملدرسة غ  -

 ئالطالب املتأخر والذي تم إرجاعه غيتم ��جيل ا -
ً
 �� ذلك اليوم و�تم إبالغ و�� األمر بذلك. با

 �عقد له االمتحان البديل يوم ا�خميس �عد ��اية الدوام وسيبلغ و�� األمر والطالب بالتوقيت �� حينه. اليوم إذا صادف امتحان �� ذلكو  -

ر من أجل تقديم االمتحان
ّ

 .واملدرسة غ�� مسؤولة عن توصيل الطالب الذي أخ

 ��  املسائيالتأخ.  2

 -حد أق��ى ملدة ساعت�ن لألسبات التالية :) ب 2:35الطالب ملا �عد الدوام الرس�ي (  يتم تأخ��     

 .عقد امتحانات مؤجلة أل�حاب األعذار املقبولة .1
 إجراء عال�� للطالب الذين صدر م��م سلوك غ�� مرغوب به أثناء اليوم الدرا��ي باالتفاق مع و�� األمر. .2
 يل الطالب إ�� منازلهم �عد ف��ة التأخ�� املسائي.املدرسة غ�� مسؤولة عن توص .3

 



 

 

 

والذي   �عت�� التأخر الصبا�� والغياب غ�� امل��ر من مخالفت املستوى األول وفق الئحة دعم السلوك اإليجا�ي الصادرة من مجلس أبو ظ�ي للتعليم

-ينص ع�� اتباع االجراءات والتسلسل التا��:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرة األو��

 املرة الثانية

الثالثة ملرةا  

قيام املعلم بتقديم إنذار شف�ي للطالب للمخالفات السلوكية.  1  

قيام املعلم بتدو�ن مالحظة �� ملف الطالب تتعلق باإلنذار الشف�ي.  2  

.قيام املعلم بتقديم تذك�� شف�ي للطالب مع توجيه نحو السلوك املطلوب  3  
 
 

   4  تكرار خطوات تقو�م السلوك من الواقعة األو��.  
عزل الطالب عن ا�جموعة والسماح بالعمل �ش�ل منفرد.  5  

تقو�م السلوك من  تكرار خطوات  6

 الواقعة الثانية.

األخصائي  إرسال الطالب إ�� مكتب  7

 االحتما�� للتوجيه واإلرشاد.

اإلتصال باألهل  8  

 

إرسال إنذار كتا�ي إ�� و�� األمر وطلب   9

 توقيع ع�� االستالم.

 

يتع�ن ع�� الطالب املوافقة ع��  10

اتباع السلوك ا�حسن واملناسب قبل 

 السماح له بالعودة إ�� الصف.

 

وجود تحسن �� حال عدم  

.ال�جنة ال��بو�ةإحالة الطالب إ��   11  

ف�ي.شتدو�ن مالحظة �� ملف الطالب تتعلق باالنذار ال  12  

اتصال مديرة املدرسة بو�� األمر ملناقشة ا�خطط الرامية إ�� عالج ا�خالفات السلوكية   13

 املتكررة للطالب.

وقيع اتفاقية تنص ع�� تحس�ن سلوك الطالب.تقيام الطالب وو�� أمره واملدرسة ب  14  

  .إال مع و�� أمره عدم السماح للطالب بدخول املدرسة 15

.)12 – 6لصفوف ل( خصم درجات السلوك  16  

   .)6 – 2النقاط السوداء (للصفوف   17

��جيله للعام القادم.عدم إعادة   18  



 

 

 

 (3)   سياسة اإلستئذان

-يمنع استئذان الطلبة خالل الدوام الرس�ي إال لألسباب التالية :  

موعد ط�ي يدعم ببطاقة املوعد. -  

الطالب إ�� املن�ل بتوصية من ممرضة املدرسة.حالة �حية �ستد�� عودة  -  

استدعاء من ا�جهات الرسمية مع إبراز املستند. -  

ظروف أسر�ة طارئة تقدرها اإلدارة. -  

ذان أما ا�خول�ن باستالم الطالب فهم : فقط األب أو األم ومن يخولونه باستالم الطالب �عد إبراز ما يثبت �خصيته و��جيل ذلك �� �جل استئ

 لبة.الط
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