اتفاقية تفاهم ما بين إدارة المدارس والمعلمين و أولياء الأمور.
 .1تلتزم إداره المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور والمربين بالتعاون المشترك فيما بينهم.
 .٢الاداره والمعلمين  :كما أن أولياء الأمور والتلاميذ يتعاهدان على الاحترام المتبادل في ما بينهم ،
ونبذ العنف والتهديد به ،لانه مرفوض جداً ولن يتساهل فيه على الاطلاق.
.٣المعلمين
اولًا :المعلمون يلتزمون بدعم التلاميذ كلا ً حسب احتياجاته الشخصيه ،لتأمين الأجواء المريحة للدرس
والنمو السليم.
ثانياً :على المعلمين اتخاذ القرارات المناسبه ،فيما يتعلق بالأمور التدريسية ومتابعة تطبيق المنهاج
وتحمل مسؤوليتهم.
ثالثاًُ :يطلع المعلمين الأهل باستمرار( كل ثلاثة أو ستة أشهر) على جميع المعلومات الخاصة
بالمدرسة وتواريخ المناسبات والإحتفلات المدرسية
رابعاً :اعلام الأهل بشكل دوري على مستوى التلميذ الجهدي بالمدرسة وعلى تصرفاته الاجتماعية مع
الجميع
خامساً :يخضع المعلمين أنفسهم الى دورات تطورية لكي تتناسب مع أساليب التعلميم المتطورة
والحديثة
سادساً :احترام المعلمين السرية الشخصيه لكل تلميذ

 ما يتوجب عل الاهل والمربين
اولاً :التفاعل بشكل جيد بقضايا المدرسة ونشاطاتها
ثانياً :التنسيق التام مع المعلمين فيما يتعلق بالفروض المنزلية والمشاكل الشخصية
والصعوبات التي تواجههم في المنزل وحلها لتهيئة جو تعليمي جيد
ثالثاً  :المشاركة بالإجتماعات الدورية والخاصة لأولياء الامور ،والإعتذار المبكر بحال التعذر
على الحضور
رابعاً :المشاركة بالإحتفالات المدرسية والنشاطات وكل المسرحيات والعروض المختلفة
خامساً :الإنفتاح على الأولاد والسماع إلى مشاكلهم المدرسية والشخصية والصعوبات التي
تواجههم بالمواد المختلفة وسبل حلها ومراقبة الإمتحانات الدورية ونتائجها.
سادساً :دعم المدرسة واحترام قوانينها
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سابعاً :الإطلاع على البريد المدرسي والرسائل المرسلة من المعلمين والرد عليها اذا كان
مطلوباً

 :.٥ الغذاء ،الحركة والرياضة،النوم ووقت الفراغ
الأهل والمربيون
 ...الإنتباه على النظام الغذائي الصحي لأولادهم
 ...التأكد من تناول الأولاد للوجبة الصباحية كل يوم قبل الذهاب للمدرسة ،كما التأكد من
اصطحاب وجبة خفيفة للإستراحة المدرسية .
 ...المثابرة على تناول وجبة طعام واحدة على الأقل يومياً مع أولادهم إذا أمكن.
 ...السعي الدائم لتأمين الوقت والمكان المناسب للحركة واللعب يومي ًا ( وزارة الرياضة تنصح
بساعة رياضة على الأقل يومياً)
 ...التاكد من النوم الكافي يومياً ينصح ب
(  ١٠حتى  ١١ساعه نوم يومياً للأولاد دون العاشرة من عمرهم)
(٩حتى  ١٠ساعات نوم يومياً للأولاد التي تتراوح أعمارهم مابين ) ١٣- ١٠
(  8حتى  9ساعات نوم يومياً للاولاد ما فوق ١٤سنه)
 ...تعويد الأولاد الذهاب للمدرسة بمفردهم والرجوع دون مرافقة الأهل.
 ...مراقبة مايفعله الأولاد في أوقات فراغهم .

. استعمال أجهزة الإتصال و الألعاب الإلكترونية
الأهل والمربيين
 ...التأكد عدم وجود إتصال شبكة الإنترنت و جهاز التلفاز بغرف الأولاد
 ...مراقبة اختيار الأفلام وألعاب وصفحات الإنترنت ما يتناسب مع أعمار أولادهم
 ...الإتفاق مع الأولاد على توقيت ومدة استعمال الأجهزة الإلكترونية والتلفاز
الوقت المنصوح فيه
(  60دقيقه كحد اقصى يومياً للأولاد ما بين  6و  9سنوات)
(  90دقيقه كحد اقصى يومي ًا للأولاد ما بين  10و  13سنة)
قامت لجنه مؤلفة من (أعضاء لجنة الناظرة للمدرسة و أعضاء من مجلس أولياء الامور
والمعلمين) على صياغه هذا التفاهم والإتفاق عليه في جلسة  4.2.2010كما تمت الموافقة
عليه من لجنة الناظرة وإدارة المدرسة
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نحن قرأنا الاتفاقية وأخذنا علماً بفحواها .ونأكد على إلتزامنا
بالتعاون مع المدرسة والتوجه بتربية أولادنا على هذا النحو
اسم التلميذ:

التاريخ :

()srem hmN sed emaN

()mrtae

توقيع ولي الامر:
()nUtmaNedad t hma setmaU

المدرسه:
()sedaem

الصف:

الحضانه:

()eerNNm

()edUhmarratmU

التاريخ:

توقيع المعلم:

()mrtae

()nUtmaNedad t rmdarar t
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