المخالفات السلوكية
والجراءات المتبعة من قبل المدرسة
المخالفة السلوكية
1
2

درجة
المخالفة

التأخير عن الحضور في الوقت
المحدد لبدء الحصة

إثارة الفوضى داخل الفصل أو

المرة األولى
تنبيه شفهي من المعلم

1

 -تعهد خطي على ولي األمر.

ولي أمره بالمخالفة والجزاء.

خطيا.
 تعهد الطالبً
 -إشعار ولي األمر.

 -انذار خطي على الطالب.

 -فصل الطالب مؤقتاً واشعار

إحالة الطالب إلى قسم إرشاد
الطلبة بالوزارة التخاذ الالزم.

عالجية له.

تنبيه شفهي من المعلم

3

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة

 -دراسة حالة الطالب ووضع خطة

المدرسة

النوم داخل الفصل

تكرار المخالفة للمرة الثانية

تكرار المخالفة للمرة الثالثة

تكرار المخالفة للمرة الرابعة

تكرار المخالفة أكثر من ذلك

1

إحالة الطالب إلى الممرض

خطيا
 تعهد الطالب وولي األمرً
إذا تبين عدم وجود مشكلة

عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة للمعلم الواحد /المادة
الواحدة.

صحية.

 -تنبيه شفهي من إدارة

4

التأخر الصباحي /التأخر عن الطابور
الصباحي

1

المدرسة

 التواصل مع ولي األمر وإشعارهبالمخالفة واإلجراءات المترتبة

خطيا.
 تعهد الطالبً

 -إشعار ولي األمر بالمخالفة.

طلب ولي األمر لبحث أسباب

طلب ولي األمر وأخذ تعهد خطي

يتم احتساب ذلك اليوم غياباً
كامال
ً

لعالجها.

للمخالفة.

الطالب من المدرسة.

المشكلة والتنسيق معه

عليه بعدم تكرار الطالب

وإشعار ولي األمر لتسلم
دون عذر ِ

في حال التكرار.
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تنبيه شفهي من المعلم

5

الهروب من الحصص الدراسية

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة

 -إعداد دراسة حالة وخطة عالجية

 -تدوين محضر إلثبات المخالفة.

خطيا.
 تعهد الطالبً

بالمخالفة واإلجراءات المتخذة.

للطالب.

2

 إشعار ولي األمر بعدم التكرار. -طلب ولي األمر وإشعاره

6

إحضار الهواتف النقالة واألجهزة
اإللكترونية

2

بالمخالفة وأخذ تعهد خطي عليه

 -التحفظ على الهاتف واألجهزة

 -التحفظ على الهاتف واألجهزة

األمر في نهاية العام الدراسي.

األمر في نهاية العام الدراسي.

اإللكترونية وإعادته إلى ولي

 -طلب ولي األمر وإشعاره

خطيا بعدم التكرار.
 انذار الطالبً

 -فصل الطالب مؤقتً ا.

 -إشعار ولي األمر بالمخالفة

الطلبة بالوزارة.

والجزاء.

خطيا بعد الفصل
 تعهد الطالبً
بعدم التكرار.

 -طلب ولي األمر وإشعاره

بالمخالفة وأخذ تعهد خطي عليه

بعدم التكرار.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

إحالة الطالب إلى قسم إرشاد

بعدم التكرار.

اإللكترونية وإعادته إلى ولي

 تحويله إلى الجهة المختصة(قسم إرشاد الطلبة).

 -دوين محضر إلثبات المخالفة.

 -تدوين محضر إلثبات المخالفة.

التكرار.

 -فصل الطالب مؤقتً ا ثالثة أيام.

خطيا بعدم
 تعهد الطالبً

7

المشاجرات البسيطة أو التشابك
باأليدي دون وقوع ضرر

2

واحدا.
يوما
ً
 فصل الطالب مؤقتً ا ً -إشعار ولي األمر بالمخالفة

ودعوته للحضور للمدرسة لتسلم

خطيا بعدم التكرار.
 إنذار الطالبً
 إشعار ولي األمر بالمخالفةخطيا بعدم التكرار.
وتعهده
ً

الطالب.
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إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

خطيا بعدم
 تعهد الطالبً

8

اإلضرار بالبيئة الصفية أو
المدرسية

التكرار.

2

9
10

دون استئذان

عدم إحضار الكتب أو المستلزمات

2

 إلزام الطالب بالتعويض عن -إشعار ولي األمر بالمخالفة

 -إشعار ولي األمر بالمخالفة.

 -فصل الطالب مؤقتً ا من

قيمة األضرار.

11

قيمة األضرار.

 -إعداد دراسة حالة للطالب ووضع

 -تنبيه شفهي من المعلم.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

بالمخالفة.

 -إشعار ولي األمر بالمخالفة.

 -طلب ولي األمر وأخذ تعهد

ولي أمره بالمخالفة والجزاء.

هاتفيا
 إشعار ولي األمرً

خطة عالجية له.

خطيا.
 تعهد الطالبً

2

 دراسة حالة الطالب ووضع خطةإحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

 -فصل الطالب مؤقتً ا يوم

 -إشعار ولي األمر بالمخالفة.

 -طلب ولي األمر وأخذ تعهد

منزله الرتداء الزي المدرسي،

خطيا.
 تعهد الطالبً

 دراسة حالة الطالب ووضع خطة -تنبيه شفهي من المعلم \

 -تدوين محضر إلثبات المخالفة.

 -طلب ولي األمر إلشعاره

 -إشعار ولي األمر بالمخالفة.

التكرار.

التكرار.

إدارة المدرسة.

12

الدراسي

خطيا.
 إنذار الطالبً

خطي عليه بعدم التكرار.

عالجية له.

الهروب من المدرسة أثناء اليوم

خطيا.
 إنذار الطالبً

خطيا بعدم
 تعهد الطالبً
التكرار.

 دراسة حالة الطالب ووضع خطةعالجية له.

 -فصل الطالب مؤقتاً مع إشعار

خطي عليه بعدم التكرار.

عالجية له.

3

قيمة األضرار.

المدرسة.

 -تنبيه شفهي من المعلم.

عدم االلتزام بالزي المدرسي

التكرار.

خطي عليه.

 -إلزام الطالب بالتعويض عن

الدراسية والمالبس الرياضية

عدم االهتمام بالمظهر العام أو

خطيا بعدم
 تعهد الطالبً

 طلب ولي األمر وأخذ تعهد -إلزام الطالب بالتعويض عن

واإلجراء.

الخروج من الفصل أو الدخول إليه

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

خطيا بعدم
تعهد ولي األمرً

خطيا بعدم التكرار.
 إنذار الطالبً

واحتساب ذلك اليوم غياباً
كامال
ً

دون عذر.

خطيا بعدم
بالمخالفة وتعهده
ً

خطيا.
 تعهد ولي األمرً

المخالفة نفسه ،أو إعادته إلى

 -إحالة الطالب الى الجهة

المختصة (قسم إرشاد الطلبة)

 -إشعار ولي أمره باإلجراء.

 فصل الطالب مؤقتاً لمدة التتجاوز ثالثة أيام.
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إحالة الطالب الى إدارة المدرسة.

 -إحالة الطالب الى الجهة

 -دراسة حالة الطالب ووضع خطة

 -إشعار ولي أمره باإلجراء

 تدوين محضر إلثبات الواقعة.إساءة االدب مع المعلمين/

13

اإلداريين  /العاملين  /الزائرين

14

المشاجرات باأليدي مع وقوع ضرر

بالقول أو بحركات مخلة باألدب

3

عالجية له.

 -طلب ولي األمر وأخذ تعهد

المختصة (قسم إرشاد الطلبة)
المتخذ.

خطي عليه بعد التكرار.

 -فصل الطالب مؤقتاً .

خطيا بعد الفصل.
 تعهد الطالبً
 -طلب الجهات األمنية (إذا لزم

 -طلب الجهات األمنية.

 -تدوين محضر إلثبات الواقعة

نسخة لقسم ارشاد الطلبة.

األمر).

وإرسال نسخة منه إلى قسم

إرشاد الطلبة مع القرار المتخذ.

3

خطيا
 طلب ولي األمر وإشعارهً
بالواقعة واإلجراء المتخذ.

 تدوين محضر واقعة وارسالفصال مؤقتاً .
 فصل الطالبً

 -إحالة الطالب الي قسم إرشاد

الطلبة واشعار ولي األمر بذلك.

 -فصل الطالب مؤقتً ا.

خطيا
 تعهد الطالب وولي األمرً
بعدم التكرار.

 دراسة حالة الطالب ووضع خطةعالجية له مع تحمل ولي األمر
قيمة األضرار المادية الناتجة.
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 -إحالة الطالب إلى إدارة

المدرسة وتدوين محضر إلثبات

وارسال نسخة منه إلى قسم

 -طلب ولي األمر وإشعاره

 -طلب ولي األمر وأخذ تعهد

الواقعة.

15

التدخين وتعاطي الممنوعات أو
حيازتها (السجائر – السويكة)

4

 -تدوين محضر إلثبات الواقعة

بالواقعة واإلجراءات المتخذة.

ارشاد الطلبة.

خطي عليه بعدم التكرار.

 -فصل الطالب مؤقتاً وأخذ تعهد

 -فصل الطالب مؤقتاً .

 -دراسة حالة الطالب ووضع خطة

من الفصل.

خطي عليه بعد التكرار.

عالجية له.

 -إحالة الطالب الى الجهة

المختصة (قسم إرشاد الطلبة)

 إشعار ولي أمره باإلجراءالمتخذ.

خطيا بعد العودة
 تعهد الطالبً

 -إحالة الطالب إلى إدارة

المدرسة أو استدعاء اإلدارة.

 -تدوين محضر إلثبات الواقعة.

 -طلب الجهات األمنية (إذا لزم

16

إساءة االدب مع المعلمين /

اإلداريين  /العاملين  /الزائرين
بالضرب

األمر أو في حالة اإلصابات).

4

 -طلب ولي األمر وإشعاره

بالمخالفة واإلجراء المتخذ.

 -دراسة حالة الطالب.

إحالة الطالب إلى قسم إرشاد
الطلبة.

فصل الطالب لحين الرد من قسم

إرشاد الطلبة.

17

االستعراض بالسيارات أو القيادة
برعونة أمام مداخل المدارس

4

 طلب الجهات األمنية التخاذاإلجراءات الالزمة.
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