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أمانة إدارة التعليم

القواعـــد التنــــظيـــميــة
للمجالس التعليمية
إعداد

أمني إدارة التعليم  :أ .عبد الرمحن بن صاحل الشــــــــايع
ومنسقة اجمللس التعليمي  :أ .فاطمة بنت عبد اهلل القـنيــــصي

ً

أوال _ تعريف اجمللس التعليمي

هو مجلس تعليمي إشرافي تنفيذي يتكون من المسؤولين والمسؤوالت في إدارة التعليم ويرتبط المجلس تنظيميا
برئيس مجلس التعليم العام في المنطقة.

ً
ثانيا _ أهداف اجمللس التعليمي
.1

المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية األداء التعليمي.

.2

اقتراح الحلول المناسبة لألمور التعليمية والظواهر التربوية واالجتماعية.

.3

ترسيخ العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق .

.4

رفع مستوى المشاركة في صناعة القرار وتقديم الدعم الالزم لمتخذه .

.5

توثيق التعاون والتواصل بين القائمين على التعليم والمجتمع والجهات الحكومية ذات العالقة .

.6

تحقيق التنسيق وتبادل الخبرات بين القطاعات التعليمية .

.7

نقل الخبرات والتجارب الناجحة .

ً
ثالثا _ مهام اجمللس التعليمي
يقوم مجلس التعليم بالمهام التالية :
 .1دراسة الموضوعات التعليمية والظواهر التربوية واالجتماعية المحالة إليه  ،واقتراح الحلول المناسبة لها .
 .2اقتراح السبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة التعليم .
 .3اقتراح تنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة الهادفة بين أقسام إدارة التعليم .
 .4دعم خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية .
 .5أي مهام تسند إليه من صاحب الصالحية .
ً
رابعا _ تشكيل اجمللس التعليمي
 .1مدير إدارة التعليم في المنطقة أو المحافظة  ...رئيسا
 .2أحد مساعدي مدير التعليم  ...نائبا للرئيس
 .3المساعدون المدير التعليم  ...أعضاء
 .4المستشارون ومديرو ومديرات اإلدارات المرتبطون مباشرة بمدير التعليم  ...أعضاء
 .5مديري ومديرات مكاتب التعليم .
 .6ستة من شاغلي الوظائف التعليمية ( معلم/ة  -قائد/ة مدرسة – مشرف/ة تربوي /ة )  ...أعضاء
 .7أمبن إدارة التعليم ...عضوا وأمينا للمجلس

ً
خامسا _صالحيات ومهام رئيس اجمللس التعليمي
.1

يتولى رئيس المجلس تشكيله ،و الدعوة إلى انعقاده  ،ومتابعة شؤونه وفق هذه القواعد.

 .2يزود رئيس المجلس رئيس مجلس المنطقة التعليمية بنسخة من تشكيله في كل دورة جديدة قبل بدء العام الدراسي .
.3

لرئيس المجلس أن يشكل لجانا مرتبطة به دائمة أو مؤقتة ( من أعضائه أو من غيرهم ) لمناقشة موضوعات محدده أو معالجتها .

.4

لرئيس المجلس إجراء التعديل الالزم على تشكيلة ،بما ال يخالف هذه القواعد  -عند وجود األسباب الداعية لذلك ،مع تزويد رئيس

مجلس المنطقة التعليمية بنسخة من التعديل .
ً
سادسا _اجتماعات اجمللس التعليمي
.1

يجتمع مجلس التعليم في المحافظة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة لذلك على أن ال تقل عن اجتماعين وال تزيد عن أربعة يكون
األول قبيل بدء العام الدراسي واألخير في نهايته .

.2

يجوز اجتماع المجلس استثنائيا بدعوة من رئيسة أو بطلب من ثلث األعضاء .

.3

تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائه وفيهم الرئيس .

.4

تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه ،وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

.5

إذا كان للمجلس توصيات ال تدخل في اختصاصاته فترفع لصاحب الصالحية للنظر فيها واعتماد ما ينتهي اليه بشأنها .

.6

مقر المجلس مقر إدارة التعليم ويجوز انعقاده في إحدى القطاعات التعليمية التابعة لإلدارة في المحافظة .

.7

تشعر األمانة إلدارات التعليم ( كتابيا ) بمواعيد الجلسات وجدول أعمالها قبل موعد انعقادها بثالث أسابيع .

ً
سابعا _أمانة اجمللس التعليمي واختصاصاتها
تكون لمجلس إدارة التعليم أمانه ترتبط برئيسه وتسند إلى أمين إدارة التعليم  ،وهي تختص بالمهام اآلتية .
 .1إعداد خطة عمل المجلس ،وتنسيق مواعيد اجتماعاته وجدول أعماله وتقارير جلساته وتزويد رئيس مجلس المنطقة التعليمية
وأعضاء المجلس بنسخ من ذلك كله .
 .2متابعة تنفيذ توصيات المجلس لدى الجهات ذات لعالقة .
 .3إعداد التقرير الختامي للمجلس بنهاية كل دورة عادية ورفعه بتوقيع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس المنطقة التعليمية وتزويد
أعضاء المجلس بنسخ منه .
ً
ثامنا _أحكــــام عـــــامة
-

ال يصلح انعقاد المجلس عند غياب الرئيس ونائبة .

-

لنائب الرئيس كافة الصالحية الممنوحة للرئيس حال ترأسه للجلسة .

-

يختار نائب الرئيس بالتناوب .عند اختيار األعضاء في الفقرة ( ) 6من رابعا تكون األولوية لمن فاز بجائزة تميز محلية أو عالمية .

-

عند اختيار المشرف التربوي والمشرفة التربوية ينظر إلى المباشرين للعمل في الميدان التربوية فقط .

أحكــــام عـــــامة
-

مدة الدورة العادية للمجلس عام دراسي واحد .

-

يعامل رئيس المجلس وأعضاءه ماليا حسب تعليمات الميزانية لبدل االنتداب وبدل خارج الدوام على أن يحتسب صرف استحقاق كل
عضو من المخصص المعتمد إلدارته .
وهللا ولي التوفيق

