الهدف  :تحقيق مبادئ المدرسة اإلماراتية المتمثلة في غرس وتعزيز مبادئ األخالق الحميدة وممارسة السلوك المتميز وتعزيز قيم اإلنتماء للوطن.
 -1التطور الشخصي.

 -2تقدير القيم الدينية واحترام هوية وتراث وثقافة دولة اإلمارات وثقافة العالم .

مخالفات الدرجة األولي ( البسيطة)
رقم
المخالفة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

وصف المخالفة
تكرار التاخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه بدون عذر مقبول
تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر
عدم اإللتزام بالزي المدرسي أوالزي الرياضي الخاص بالمدرسة
تطويل الشعر لألوالد أو القصات الغريبة لألوالد والبنات
عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية دون عذر مقبول
عدم إتباع قواعد السلوك اإليجابي داخل الصف وخارجه
النوم داخل الحصة الدراسية أو األنشطة المدرسية دون مبرر
تناول الطعام أثناء الحصة الدراسية وطابور الصباح دون مبرر
عدم االلتزام بعمل الواجبات والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد
سوء استعمال األجهزة اإللكترونية أثناء الحصص الدراسية
كل ماهو شبيه بهذة المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك

مخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)
رقم
المخالفة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مخالفات الدرجة الثالثة ( الخطيرة )
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

وصف المخالفة
التنمر بانواعة وأشكالة المختلفة
نقل ونسخ الواجبات والتقارير واألبحاث أو المشاريع ونسبتها لنفسه
محاولة التشهير بالزمالء والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل االجتماعي واإلساءة لهم
الخروج من المدرسة دون إذن أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي
انتحال صفة الغير في المعامالت المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة
إتالف أو تخريب أثاث المدرسة ومرافقها واالستيالء عليها
العبث والتخريب وإتالف الحافالت المدرسية وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق
االعتداء علي سالمة جسم اآلخرين بالمدرسة وغير المؤدي إلي حدوث أي إصابات
قيادة المركبة الخاصة بتهور داخل أو حول حرم المدرسي وعدم إتباع تعليمات األمن والسالمة
تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم
كل ماهو شبية بهذة المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك

 -3المسؤولية اإلجتماعية ومهارات القيادة واإلبتكار.

وصف المخالفة
التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت بما فيها قبل وبعد األجازات
الدخول إلي الصف والخروج منه وقت الحصة دون استئذان
عدم حضور األنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول
التحريض علي الشجار أوالتهديد او التخويف أي من زمالئة بالمدرسة
مخالفة اآلداب العامة أو النظام العام بالمدرسة والقيم وعادات المجتمع
الكتابة علي األثاث المدرسي أو مقاعد الحافالت واللعب بجرس اإلنذارأوالمصعد
إحضار الهاتف النقال أوإساءة استعمال أي من وسائل االتصال
اإلساءة اللفظية والتطاول علي الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة
التدخين داخل المدرسة وحيازة أدواته
رفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة
كل ماهو شبية بهذة المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك

مخالفات الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة )
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

وصف المخالفة
استعمال وسائل االتصال أو التواصل االجتماعي في أغراض غير قانونية
حيازة أو استخدام األسلحة النارية أوالبيضاء أو مافي حكمها داخل المدرسة
األعتدء الجنسي داخل المدرسة أو الحافله أو خالل النشاط
اإلعتدء علي سالمه جسم األخرين بالمدرسة المؤدي إلي حدوث إصابات للمعتدي عليه
السرقة الممنهجة (المخطط لها مسبقا) أو التستر عليها
جلب وعرض وترويج مواد مادية أوإعالمية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم
تسريب أسئلة االمتحانات أو المشاركة فيها بأي شكل من األشكال
التحرش الجنسي داخل المدرسة أو الحافلة أو خالل النشاط
التسبب في إشعال الحرائق داخل حرم المدرسة
التعرض باإلساءة للرموز السياسية أوالدينيه أو االجتماعية في الدولة
كل ماهو شبيه بهذة المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك

OUR VISION - Inspiring our students to love learning and helping them achieve their potentials and build their social, emotional and physical wellbeing.

ملخص اإلجراءات

ألية التعامل مع المخالفات
يتم اتخاذ االجراءات التسلسلية أدناه وفي حال ارتكاب
المخالفات مع مرعاة التعليمات التفصيليه المذكورة
والتأكد من عرض المواضيع الواقعة ضمن اختصاصات
لجنة إدارة السلوك التخاذ القرارات الالزمة.
❖ في حال حدوث مخالفة داخل الصف يتم رصدها
وتوثيقها من المعلم.
❖ في حال حدوث مخالفة خارج الصف يتم رفعها إلى
اإلداري المسؤول (المرشد األكاديمي) أواالخصائي
االجتماعي أو نائب المدير لشئون الطلبة أو مدير
المدرسة.
❖ في حال امتناع ولي األمر عن الحضور أو إرسال من
ينوب عنه عند استدعائة أو التعاون مع المدرسة فيما
يتعلق بمخالفات سلوك الطالب يتم تحويل الموضوع
إلى إدارة الشؤون القانونية إلجراء الالزم ويتم إخطار
ولي األمر بخطاب رسمي أورسالة نصية من نظام
الرسائل الرسمي للوزارة.
❖ في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم
وتوصية المؤسسات التخصصية في نهاية العام
الدراسى يتم إصدار قرار وكيل الوزارة للشؤون
األكاديمية بإيقاف قيده في المدارس والحرمان الكامل
من اإللتحاق بها واالنتقال إلى التعليم المستمر
المتكامل مع مراقبة سلوكه فيها.
❖ يتخذ قرار الفصل النهائي من مؤسسات التعليم في
حالة نفاذ كل وسائل العالج.

درجة المخالفة

حال إرتكابها

مخالفات الدرجة األولى
(البسيطة)

تنبية شفهي

التكرار
االولى
.1تنبية خطي
.2إبالغ ولي األمر

الثانية

الثالثة

.1استداعاء ولي األمر
.2توقيع الطالب وولي أمره
على تعهد بعدم التكرار

.1انعقاد لجنة إدارة السلوك
.2فتح ملف دراسة حالة من قبل االخصائي االجتماعي

االولى

مخالفات الدرجة الثانية
(متوسطة الخطورة)

مخالفات الدرجة الثالثة
(الخطيرة)

.1تنبية خطي
.2استكمال ملف دراسة الحالة
.3استداعاء ولي األمر

الثانية

.1إيقاف الطالب مؤقتا بما اليزيد عن ثالثة أيام
.2العرض على لجنة إدارة السلوك
.3إصدار اإلنذار الكتابي الثاني بحق الطالب

.1انعقاد فوري للجنة إدارة السلوك
.2إيقاف الطالب من يوم إلي  3أيام
.3إصدار اإلنذار النهائي بحق الطالب و
نقل الطالب الي مدرسة اخرى

حال ارتكابها

التكرار

.1ايقاف فوري للطالب عن الدراسة (داخل حرم المدرسة)
 .2إنعقاد فوري للجنة إدارة السلوك
 .3قرار تحويل إلى الجهة المختصة (مثل جهات تقويم السلوك )
.4استدعاء فوري لولي األمر وتوقيعة على اإلنذاروالقرار
 .5متابعه واستالم تقارير تطوير حالة الطالب

.1إيقاف فوري للطالب عن الدرسة لفترة انتهاء التحقيق خارج حرم
المدرسة
.2انعقاد فوري للجنة إدارة السلوك التخاذ القرار المناسب بشان إيقاف
الطالب حتي نهاية الفصل وتحويلة إلى جهات تقويم السلوك
.3استدعاء فوري لولي األمر واستالم قرار اللجنة
.4تحويل الطالب للجهة المختصة ( مثل جهات تقويم السلوك )للمره
الثانية واألخيرة
.5في حالة عدم اعتدال السلوك يتم نقل الطالب إلى مدرسة أخري تأديبيا ُ
نقالُ بقرار من مدير المدرسة

حال إرتكابها

مخالفات الدرجة
الرابعة
(شديدة الخطورة)

 .1يقوم مدير المدرسة أو نائبه أو ضابط السلوك بتبليغ إدارة الشؤون القانونية بالوزارة أو الجهات المختصة حال إرتكاب المخالفة.
 .2إبالغ ولي األمر اإليقاف الفوري للطالب عن الدراسة لحين كتمال التحقيق وذلك في مدة أقصاها يومي عمل ويجوز استمرار اإليقاف
لحين االنتهاء من التحقيق القانوني
 .3تعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعا فوريا لرفع الموضوع بمذكرة ومرفق معها األدلة التي تثبت المخالفات المرتكبة إلى وكيل الوزارة
 .4التحفظ على األدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة فور حدوثها بغرض تسليمها للجهات األمنية

OUR VISION - Inspiring our students to love learning and helping them achieve their potentials and build their social, emotional and physical wellbeing.

