الجراءاتإالتأديبيإةإللسإياسةإالسإلوكيإةإ
إ
مخالفاتإالدرجةإاألولى
أ
ب
ج
د
ه

التأخر عن الحصص الدراسية أثناء اليوم الدراس ي .
إثارة الفوض ى داخل الفصل الدراس ي. .
تناول الطعمة والمشروبات أثناء الدرس.
المقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم .
النوم داخل الصف.

و التأخر الصباحي /التأخر عن الطابور الصباحي
ملحوظة:
سيتم حسم نسبة  %50من عالمات النشطة للمادة المتأخر عنها الطالب.

الجراءاتإالواجبإتنفيذهاإبحقإالطالبإغيرإالمنضبطإسلوكياإ
املخالفةإللمرإةإاألولى :تنبيه شفهي
للمرةإالثإانية :تنبيه خطي  +إبالغ ولي المر
تكرارإاملخالفةإ إ
إاملخالفهإللمرةإالثإالثة :تنبيه خطي  +إبالغ ولي المر
إ
تكرار
إاملخالفةإللمرةإالرإابعةإ :تعهد طالب +ابالغ ولي المر
إ
تكرار
تكرارإاملخالفةإللمرإةإالخامسة  :تعهد طالب  +تعهد ولي المر
إاملخالفةإللمرةإالسإادسةإ :طلب حضور ولي المر  +تعهد نهائي
إ
تكرار
تكرارإاملخالفةإ :تحويلإالملفإإللجنةإالضإبطإالسإلوإكيإ
املخالفةإللمرإةإاألولى :تنبيه شفهي +إبالغ ولي المر
للمرةإالثإانية :تنبيه شفهي  +إبالغ ولي المر
تكرارإاملخالفةإ إ
إاملخالفهإللمرةإالثإالثة :تعهد خطي موقع من قبل الطالب  +إبالغ ولي المر
إ
تكرار
إاملخالفةإللمرةإالرإابعةإ :تعهد خطي موقع من قبل الطالب  +تعهد خطي موقع من قبل ولي المر
إ
تكرار
تكرارإاملخالفةإللمرةإالخامسة:إتعهد نهائي من قبل ولي المر  +إعادة الطالب للمنزل واحتساب اليوم غياب

مخالفاتإالدرجةإالثانية إ

ًّ
إالمنضبطإسلوكيا
الجراءاتإالواجبإتنفيذهاإبحقإالطالبإغير

ا
ب
ج
د
ه

َ
الدخول أو الخروج من الصف دون استئذان.
إهمال أداء الواجبات المدرسية .
عدم إحضار الكتب أو المستلزمات المدرسية أو الزي الرياض ي.
عدم االلتزام بالزي المدرس ي.
عدم االلتزام بالمظهر الالئق.

املخالفةإللمرةإاألولى :تنبيه شفوي من المعلم
إ
للمرةإالثإانيإة :تنبيه شفوي من المعلم
تكرارإاملخالفةإ إ
للمرةإالثإالثة :تنبيه خطي  +إبالغ ولي المر
تكرارإاملخالفةإ إ
إاملخالفةإللمرةإالرإابعةإ :تعهد طالب  +تعهد ولي المر
إ
تكرار
إاملخالفةإللمرةإالخامسةإ :تعهد طالب  +تعهد ولي المر
إ
تكرار
تكرارإاملخالفة:إتعهد نهائي  +تحويلإللجنإةإالضإبطإالسإلوإكيإ

و
ز
ح
ط

التلفظ بألفاظ نابية بحق الزمالء .
التشاجر والتسبب بضرر خفيف للزمالء .
الهروب من الحصة المدرسية.
سوء إستخدام النترنت واللكترونيات.

املخالفةإللمرةإاألولى :تنبيه شفوي.
إ
للمرةإالثإانية :تنبيه خطي  +إبالغ ولي االمر
تكرارإاملخالفةإ إ
للمرةإالثإالثة :تعهد طالب  +تعهد ولي المر
تكرارإاملخالفةإ إ
إاملخالفةإللمرةإالرإابعةإ :تعهد طالب  +تعهد ولي المر
إ
تكرار
تكرارإاملخالفة :تعهد نهائي  +تحويلإللجنةإالضإبطإالسإلوإكيإ

ي الغياب المتكرر بدون عذر.

ك تزوير توقيع ولي المر .
ل إحضار الهاتف النقال إلى المدرسة

م مخالفات حافالت الطلبة .

غيابإيومين:إ تنبيه شفوي للطالب  +إبالغ ولي المر
غيابإ3إأيإام :تنبيه شفوي للطالب  +إبالغ ولي المر
غيابإ4إأيإام :تعهد خطي موقع من قبل الطالب  +إبالغ ولي المر
غيابإ7إأيإام :تعهد موقع من قبل ولي المر
غيابإ01إأيإام :تعهد نهائي  +تحويلإللجنةإالضإبطإالسإلوإكيإ
ملخالفةإللمرةإاألولى :مصادرة الورقة  +تنبيه خطي  +ابالغ ولي المر
إ
ا
للمرةإالثانية :مصادرة الورقة  +تعهد طالب  +استدعاء ولي المر
تكرارإاملخالفةإ إ
املخالفةإللمرةإاألولى:إتنبيه خطي  +مصادرة الجوال لمدة يوم وتسليمه لولي المر
إ
إاملخالفهإللمرةإالثإانية :تعهد طالب  +مصادرة الجوال لمدة أسبوع  +تعهد ولي المر
إ
تكرار
للمرةإالثإالثة :مصادرة الجوال وتسليمه نهاية العام الدراس ي لولي المر
تكرارإاملخالفةإ إ
للمرةإاألولى:إتنبيه خطي للطالب  +إبالغ ولي المر
املخالفةإ إ
إاملخالفهإللمرةإالثإانية :تعهد طالب  +تعهد ولي المر
إ
تكرار
للمرةإالثإالثة :إيقاف مؤقت من الحافلة
تكرارإاملخالفةإ إ
إاملخالفةإللمرةإالرإابعةإ :إيقاف نهائي من الحافلة  +تحويلإإللجنةإالضإبطإالسإلوكيإ.
إ
تكرار

مخالفاتإالدرجةإالثإالثإة
أ
ب
ج
د
ه
و

المشاجرات باليدي مع وقوع ضرر.
إحضار المواد أو اللعاب الخطرة والحادة إلى المدرسة .
إساءة الدب مع المعلمين أو الداريين أو العاملين بالقول أو الشارة بحركات
مخله باآلداب.
إتالف مصادر التعلم وسرقة ممتلكات اآلخرين .
الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراس ي.
رفض الطالب الجراءات الدارية الصادرة بحقه.

مخالفاتإالدرجةإالرابعة
أ
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك

القذف والتشهير بسمعة المدرسة أو منتسبيها أو التعدي بالضرب.
ً
ً
التحرشات السلوكية قوال او فعال.
الغش أو إثارة الفوض ى في االختبارات .
التجمع بهدف إيذاء االخرين .
تزوير الوثائق الرسمية والختام .
حيازة الممنوعات كالتدخين والسلحة الحادة وماشابهه من ممنوعات .
االستعراض بالسيارات أو القيادة برعونه داخل المدرسة.
العنف مع الطالب أو تهديدهم .
التشبه بالجنس اآلخر.
التصوير ونشر صور داخل المدرسة وخارجها.
إحضار مواد مخلة باآلداب ونشرها .

ًّ
إالمنضبطإسلوكيا
الجراءاتإالواجبإتنفيذهاإبحقإالطالبإغير
املخالفةإللمرةإاألولى :تعهد الطالب +تعهد ولي المر  +فصل يوم إلى ثالثة أيام
إ
للمرهإالثإانية :تعهد طالب  +تعهد ولي المر +فصل يومين الى ثالثة أيام
تكرارإاملخالفةإ إ
للمرةإالثإالثإة:إإتحويلإالملفإللجنةإالضبطإالسلوكيإ إ
تكرارإاملخالفةإ إ
التإعويضإللمدرسةإفىإحالإوقوعإأضرارإماديإة.إ إ

ًّ
إالمنضبطإسلوكيا إ
الجراءاتإالواجبإتنفيذهاإبحقإالطالبإغير
املخالفةإللمرةإاألولى :تعهد الطالب  +تعهد ولي المر  +فصل يوم إلى ثالثة أيام
إ
للمرةإالثاإنية :تعهد طالب  +تعهد ولي المر +فصل يومين إلى ثالثة أيام
تكرارإاملخالفةإ إ
تكرارإاملخالفةإللمإ إرةإالثإالثة:إتحويلإالملفإللجنةإالضبطإالسلوكيإ

