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املقدمة:
تســعى الــدول احلريصــة علــى تطويــر أنظمتهــا التعليميــة إىل تفعيــل دور األســرة
يف الشــراكة مــع املدرســة لكــون األســرة احلاضنــة األوىل لألبنــاء ،واملســؤولة عــن
غــرس القيــم وتأصيــل االجتاهــات وتعليــم الســلوكيات الســليمة لهــم منذ الســنوات
األوىل يف حياتهــم  ،وبذلــك تبنــي األســرة األســاس الــذي تســتطيع املدرســة أن
تُقيــم عليــه منظومــة القيــم لــدى الطلبــة  ،وتضبــط ســلوكياتهم اجملتمعيــة ،
وتغــرس املهــارات لديهــم بالشــراكة مــع األســرة التــي يشــكل وعيهــا بأهميــة
مهمــا يف حتقيــق
أساســا
دورهــا احلقيقــي يف العمليــة الرتبويــة والتعليميــة
ً
ًّ
أهــداف العمليــة الرتبويــة للمجتمــع  .كمــا ميثــل وعــي األســرة مبتطلبــات األبنــاء
ً
حمفــزا لهــا لتــدرك أهميــة
أساســا
وحاجاتهــم النفســية واملعرفيــة واملاديــة
ً
االتصــال بشــكل مســتمر مــع املدرســة لالطــاع علــى مســتوى األبنــاء وحتصيلهــم
الدراســي ،وهــذا يســهم بشــكل كبــر يف االرتقــاء بــاألداء التعليمــي واملؤسســي
للمدرســة ،ويســاعدها لتكــون مركــز إشــعاع معــريف وتربــوي يف اجملتمــع.
وتعــد شــراكة املدرســة مــع األســرة و اجملتمــع إحــدى االســراتيجيات الهامــة
ّ
يف تطويــر التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مــن خــال جتويــد ورفــع
مســتوى عمليــة التعليــم والتعلــم واحملافظــة علــى قيــم املواطنــة والعــادات
اإليجابيــة للمجتمــع الســعودي ،ومشــاركة اجملتمــع احمللــي ،ودراســة خطــط
املدرســة وتقــومي براجمهــا مــن جهــة ،و مشــاركة املدرســة يف تنميــة اجملتمــع
احمللــي ونشــر الوعــي الثقــايف والرتبــوي مــن جهــة ثانيــة.
ً
وحتقيقــا لذلــك فقــد حرصــت وزارة التعليــم علــى إصــدار هــذا الدليــل ليســهم
يف حتديــد البنيــة التنظيميــة واإلجرائيــة لبنــاء شــراكة بــن املدرســة واألســرة
واجملتمــع وتفعيــل هــذه الشــراكة يف مــدارس التعليــم العــام ،الســتثمار مواردهــا
الداخليــة واملــوارد املتوفــرة يف اجملتمــع احمللــي لدعــم عمليــة التعليــم والتعلــم
يف املدرســة واالرتقــاء مبســتوى جــودة أدائهــا وخمرجاتهــا ،ونأمــل أن يحقــق هــذا
الدليــل ومــا يصاحبــه مــن وثائــق أخــرى أصدرتهــا الــوزارة يف هــذا اجملــال األهــداف
املرجــوة لدعــم الشــراكة املســتهدفة مــن أجــل تطويــر التعليــم ورفــع كفايتــه
وحتقيــق جودتــه .
وزير التعليم
د .أحمد بن محمد العيسى
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أهداف الدليل :
يهدف الدليل إىل حتقيق عدد من األهداف وهي على النحو اآلتي :
1 .1توثيق إجراءات عمل واضحة وسهلة االستخدام للعاملني يف املدارس.
2 .2توحيد إجراءات العمل يف املدارس.
3 .3توضيــح مســار العمليــات املســتهدفة لتحقيــق الشــراكة وإجراءاتهــا وحتديــد اخملتــص
املســؤول عنهــا .
4 .4املساعدة يف تسلسل اإلجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية.
5 .تيسري عمليات املتابعة واإلشراف نظرًا ملا يوفره من وضوح يف اإلجراءات والتعليمات.

التعريفات:
الدليــل اإلجرائــي :وصــف للعمليــات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا العناصــر واللجــان
العاملــة يف املــدارس.
العمليــة :جمموعــة مــن األنشــطة املرتابطــة التــي يــؤدي تنفيذهــا إىل حتويــل
مدخــات حمــددة خملرجــات مطلوبــة باالعتمــاد علــى تسلســل واضــح وحمــدد.
بطاقــة العمليــة :تشــتمل علــى الهــدف مــن العمليــة واإلجــراء وجمــاالت التطبيــق
والوثائــق ذات العالقــة باإلضافــة إىل التعريفــات للمصطلحــات واخملتــص واخلطــوات
اإلجرائيــة يف تنفيــذ كل عمليــة والنمــاذج املســتخدمة يف البطاقــة.
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العمليات واإلجراءات
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رقم العملية )1( :اسم العملية :تشكيل جلنة شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع
 -١الهدف

توضيح اإلجراءات املتبعة يف تشكيل جلنة شراكة مدارس التعليم العام مع األسرة واجملتمع

 -٢نطاق العمل

 1/2منسوبو مدارس التعليم العام.
 2/2أولياء األمور.
 3/2مؤسسات اجملتمع.

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.
 2/3الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام.

 -٤التعريفات

القطاع الثالث :كل مؤسسة أو جمعية أو منظمة أو هيئة تقدم خدمات للمجتمع احمللي أو
العاملي بدون ربح يرجع إىل القائمني على العمل أو املسؤولني عنه.

 -٥العملية
اخملتص

اإلجراء
1/5

اختيار منسوبي املدرسة الذين ميثلونها يف جلنة شراكة املدرسة مع األسرة
واجملتمع وهم:
وكيل شؤون الطالب
رائد الشراكة مقررا للجنة
رائد النشاط
املرشد الطالبي
معلم متميز.

2/5

تعبئة بياناتهم وخرباتهم وفق النموذج رقم ()1

3/5

ترشيح أنفسهم أو من يرون مناسبته للمشاركة يف جلنة الشراكة.

4/5

التصويت على املرشحني لعضوية اللجنة.

5/5

جد طالب ويقوم برعايته
اختيار ( )3من أولياء أمور الطالب الفاعلني ,يكون أحدهم َّ
(إن أمكن).

6/5

اختيار ( )3ممثلني عن اجملتمع احمللي اثنان من القطاع اخلاص وواحد من
القطاع الثالث (غري الربحي)وفق نتائج تصويت أولياء األمور.

7/5

إرسال خطابات إىل املرشحني لعضوية جلنة شراكة املدرسة مع األسرة
واجملتمع واملهام املناطة بهم.

8/5

إرسال خطابات لقائد املدرسة باملوافقة على الرتشيح أو االعتذار عن ذلك.

9/5

إصدار قرار بتشكيل جلنة شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع يتضمن مهام
اللجنة.

10/5

ترشيح عضو بديل يف حال نقل أو اعتذار أحد األعضاء ،لضمان جاهزية اللجنة
إلدارة وتنظيم الشراكات اخملطط لها يف املدرسة.

11/5

قيادة اللجنة يف حال غياب الرئيس والقيام باآلتي:
حتديد جدول منتظم لالجتماعات.
حتديد مقر االجتماعات.
حتديد طريقة إرسال حماضر االجتماعات لألعضاء املتغيبني.
حتديد طريقة إبالغ جميع منسوبي املدرسة بنتائج وتوصيات االجتماعات.

قائد املدرسة

أولياء األمور

قائد املدرسة

املرشحون من القطاع
اخلاص وأولياء األمور
قائد املدرسة

وكيل شؤون الطالب
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رائد الشراكة

12/5

تنظيم ورشة تعريفية بالشراكة (أهدافها-أمناطها) ألعضاء جلنة شراكة
املدرسة مع األسرة واجملتمع.

13/5

تنظيم ورشة عمل تعريفية بالشراكة جلميع منسوبي املدرسة.

١٤/5

إعداد تقارير نصف سنوية عن عمل فريق الشراكة.

 .6النماذج والسجالت
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التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج  /السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

1/6

منوذج حصر خربات

1

وكيل شؤون الطالب

 3سنوات

رقم العملية )2( :اسم العملية :التخطيط للشراكة
 -١الهدف

توضيح اإلجراءات املتبعة يف إعداد خطة شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع يف
العملية الرتبوية والتعليمية ودورها يف تعزيز القيم والهوية الوطنية.

-٢نطاق العمل

 1/2املدرسة
 2/2األسرة
 3/2مؤسسات اجملتمع

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.
 2/3الدليل التنظيمي ملدارس التعلم العام.

 -٤التعريفات

 1/4جلنة الشراكة :جلنة شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.

 -٥العملية
اخملتص
رائد الشراكة

جلنة الشراكة

جلنة التميز واجلودة +
قائد املدرسة

اإلجراء
1/5

إجراء حصر خلربات أعضاء جلنة الشراكة وفق النموذج رقم( )1إلشراكهم يف
تنفيذ أنشطة اخلطة.

2/5

تدريب جلنة الشراكة على آلية بناء اخلطة.

3/5

تشخيص واقع شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع وفق النموذج رقم (.)2

4/5

حتديد أهداف الشراكة التي تدعم تعلم الطالب .

5/5

بناء أنشطة إلشراك األسرة واجملتمع.

6/5

حتديد املسؤولني عن إجناز النشاطات والتنسيق والتكامل بني (اإلرشاد الطالبي،
والنشاط الطالبي ،والتوعية الفكرية ،واألمن والسالمة ،والصحة املدرسية.)....،

7/5

حتديد زمن تنفيذ األنشطة.

8/5

حتديد ميزانية تنفيذ أنشطة الشراكة .

9/5

إشراك املعلمني والطالب أولياء األمور يف بناء أنشطة اخلطة.

10/5

كتابة األنشطة وفقا ألهداف وقيم املدرسة.

11/5

مراجعة أنشطة الشراكة واعتمادها وتضمينها يف خطة املدرسة .

١٢/5

نشر املعلومات حول تقدم املدرسة يف الشراكات عرب وسائل اإلعالم وإيصالها
ألسر الطالب بعد اعتماد قائد املدرسة.

 .6النماذج والسجالت
التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج  /السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

1/6

منوذج حصر اخلربات

1

وكيل شؤون الطالب

سنة

2/6

تشخيص واقع
الشراكة

2

وكيل شؤون الطالب

سنة

3/6

حصر أنشطة الشراكة

3

وكيل شؤون الطالب

سنة
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رقم العملية )3( :اسم العملية :تنظيم صاالت االستقبال يف املدارس
 -١الهدف

توضيح اإلجراءات املتبعة يف إدارة وتنظيم صاالت االستقبال لتقدمي خدمات تربوية
ألولياء األمور.

 -٢نطاق العمل

 1/2منسق األمن والسالمة.
 2/2رائد الشراكة.
 3/2أولياء األمور.
 4/2منسوبو املدرسة.

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3ميثاق الشراكة بني املدرسة واألسرة
 2/3الدليل التنظيمي للشراكة

 -٤التعريفات

 1/4صالة االستقبال :مكان مهيأ وآمن يف مقدمة املبنى املدرسي يختص باستقبال
أولياء األمور .

 -٥العملية
اخملتص

اإلجراء

رائد الشراكة

1/5

متابعة توفري اآلتي يف صاالت االستقبال:
 -١النشرات والكتيبات الرتبوية املناسبة.
 -٢إجنازات وبرامج وأنشطة املدرسة.
 -٣لوحة اعالنات.
 -٤صندوق املقرتحات
 -٥شاشة عرض وجهاز حاسب إن أمكن

وكيل شؤون الطالب

2/5

التأكد من تهيئة القاعة وتنظيمها وترتيبها.

3/5

استقبال الزائر وتوجيهه إىل قاعة االستقبال اخملصصة برحابة صدر
وبشاشة .

4/5

تسجيل بيانات الزائر وسبب الزيارة يف بيان الزيارات وفق النموذجني رقم ()4
ورقم (.)5

رائد الشراكة /وكيل شؤون الطالب

5/5

التنسيق مع املعني من منسوبي املدرسة (قائد املدرسة ،معلم ،مرشد
طالبي )...ملقابلة الزائر.

رائد الشراكة

6/5

إعداد تقرير بعدد الزيارات وأسبابها ورفع النتائج قبل اجتماعات جلنة شراكة
املدرسة مع األسرة واجملتمع.

املساعد اإلداري /وكيل شؤون
الطالب

النماذج والسجالت
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التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج/السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

1/6

بيان عدد الزائرين من
أوليا األمور

4

وكيل شؤون الطالب

سنة

2/6

بيان عدد الزائرين من
اجملتمع

5

وكيل شؤون الطالب

سنة

رقم العملية )4( :اسم العملية :تعريف األسرة باملسؤوليات
 -١الهدف

توضيح إجراءات تعريف األسرة مبسؤولياتها لتعزيز مشاركتها مع املدرسة.

 -٢نطاق العمل

 1/2املدرسة
 2/2األسرة

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3ميثاق املدرسة واألسرة.
 2 /3الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.

 -٤التعريفات

 1/4جلنة الشراكة :جلنة شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.

 -٥العملية
اخملتص

اإلجراء
1/5

مناقشة أساليب التهيئة للتعريف مبسؤوليات األسرة مع حتديد الوسائل
واآلليات التي سيتم من خاللها التعريف بتلك املسؤوليات (بوابة ارتقاء ،حساب
املدرسة يف مواقع التواصل االجتماعي ،رسائل نصية ،اجتماعات ،نشرات،
.)......

2/5

حتديد احملتوى املعريف الذي ستتضمنه تلك الوسائل.

3/5

حتديد خطة زمنية النطالق عمليات التعريف.

4/5

توزيع األدوار بني أعضاء جلنة الشراكة.

5/5

إعداد خطة التهيئة للتعريف مبسؤوليات األسرة وفق توزيع األدوار.

6/5

حصر أعداد أولياء األمور وفق قاعدة بيانات املدرسة.

7/5

التجهيز واإلعداد لوسائل التعريف املعتمدة من جلنة الشراكة.

8/5

البدء بنشر رسائل تعريفية مبفهوم الشراكة وأهميتها عرب حساب املدرسة
والرسائل النصية والنشرات وغريها.

9/5

إعداد جدول زمني حتدد فيه مواعيد االجتماعات مع أولياء األمور لتعريفهم
مبيثاق الشراكة ومسؤولياتهم.

10/5

اعتماد اجلدول الزمني ملواعيد االجتماعات مع أولياء األمور.

11/5

إرسال خطابات الدعوة ألولياء األمور حلضور االجتماعات وفق النموذج رقم (.) 6

رائد الشراكة

12/5

املشاركة يف االجتماعات املنعقدة للتعريف مبسؤوليات األسرة جتاه
املدرسة.

قائد املدرسة

13/5

عرض ميثاق املدرسة واألسرة وتوضيح األدوار واملسؤوليات املناطة بجميع
أطراف الشراكة خالل االجتماعات املنعقدة مع أولياء األمور مع احلرص على
التعريف باآلتي :
 بوابة ارتقاء وأهدافها وأهمية املشاركة بها. أهمية املصادقة على امليثاق من خالل بوابة ارتقاء. استعراض نتائج الشراكة بني املدرسة واألسرة وفق ما ورد يف الدليلالتنظيمي.

14/5

إعداد التقارير اخلتامية لعمليات التهيئة والتعريف باملسؤوليات ،مع رصد
منجزات األعضاء املشاركني.

15/5

عرض التقارير اخلتامية على جلنة الشراكة.

جلنة شراكة املدرسة مع
األسرة واجملتمع

رائد الشراكة

قائد املدرسة

رائد الشراكة
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النماذج والسجالت
التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج/السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

1/6

منوذج خطاب الدعوة

6

وكيل شؤون الطالب

سنة

رقم العملية )5( :اسم العملية :توزيع ميثاق الشراكة
 -١الهدف

توضيح إجراءات توزيع ميثاق الشراكة على األسرة.

 -٢نطاق العمل

 1/2املدرسة
 2/2األسرة

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3ميثاق املدرسة واألسرة.
 2 /3الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.

 -٤التعريفات

وجتسر العالقة بني املدرسة والطالب واألسرة وتوضح
 1/4ميثاق الشراكة :وثيقة حتكم
ّ
احلقوق واألدوار لكل من منسوبي املدرسة والطالب واألسرة ،وتتضمن الواجبات واألدوار
املتوقعة من جميع األطراف املعنية لتوثيق العالقة بينهم ليصبح ُّ
كل منهم مكم ًال لآلخر
وامتدادًا له.

-٥العملية
اخملتص
رائد الشراكة

قائد املدرسة
/
رائد الشراكة

رائد الشراكة
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اإلجراء
1/5

اختيار عينة ممثلة للمجتمع احمللي.

2/5

عقد لقاء تعريفي بالشراكة وتوزيع امليثاق على املدعوين من اجملتمع
احمللي.

3/5

عقد اجتماعات مع املعلمني والطالب لعرض امليثاق وشرح أهميته وأهدافه
واألدوار املطلوبة من جميع األطراف واملكتسبات التي ستتحقق من هذه
الشراكة.

4/5

التأكيد على املعلمني والطالب باملصادقة على امليثاق من خالل النموذج
املرفق بامليثاق مع االحتفاظ بنسخة الكرتونية منه.

5/5

إعداد آلية لطباعة امليثاق على حسب العدد املطلوب من أولياء األمور ورقيًا أو
تسليمه الكرتونيًا (  ، cdفالش  ،بريد الكرتوين)....

6/5

إعداد آلية توزيع امليثاق يف نهاية االجتماعات املنعقدة مع أولياء األمور.

7/5

إعداد بيان التوقيع على استالم امليثاق وفق النموذج رقم ( )6واملصادقة على
ما ورد فيه وفق النموذج رقم ( .) 7

8/5

حتديد آلية للمصادقة على امليثاق من قبل األسر التي مل تتمكن من حضور
االجتماعات.

9/5

متابعة مصادقة جميع أسر الطالب على امليثاق ورقيًا أو إلكرتونيًا عرب بوابة
ارتقاء.

10/5

إعداد تقرير ختامي مرفق به بيان استالم ومصادقة اجلميع على ميثاق
املدرسة واألسرة.

النماذج والسجالت
التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج/السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

1/6

بيان التوقيع على
استالم امليثاق

7

وكيل شؤون الطالب

سنة

2/6

املصادقة على
ميثاق املدرسة
والطالب واألسرة
(احلقوق والواجبات
واألدوار)

9

وكيل شؤون الطالب

سنة
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رقم العملية )6( :اسم العملية :تعريف الطالب باحلقوق والواجبات
 -١الهدف

حتديد اإلجراءات املتبعة للتعريف مبيثاق احلقوق والواجبات اخلاصة بالطالب يف جميع
مراحل التعليم العام .

 -٢نطاق العمل

 1/2الطالب
 2/2منسوبو املدرسة
 3/2أولياء األمور

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3ميثاق احلقوق والواجبات لشراكة املدرسة واألسرة
 2/3الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.
 3/3قواعد السلوك واملواظبة للعام ( 1437هـ)
 4/3نظام حماية الطفل للعام (1436هـ)

 -٤التعريفات

 1/4نظام حماية الطفل :مواد نظامية تهدف إىل حماية الطفل الذي مل يتجاوز الثامنة عشرة
من عمره من أي شكل من أشكال اإلساءة أو اإليذاء أو االستغالل أوالتهديد يف البيئة
احمليطة به سواء يف املنزل أواملدرسة أو األماكن العامة  ،وقد صدر هذا النظام مبرسوم
ملكي يف تاريخ 1436/2/ 3هـ.

 -٥العملية
اخملتص

اإلجراء

املعلمون

1/5

توزيع نسخة من ميثاق احلقوق والواجبات على جميع الطالب يف أول أسبوع
دراسي .

الطالب  /أولياء األمور

2/5

مصادقة جميع الطالب وأولياء أمورهم على ميثاق احلقوق والواجبات وفق
النموذج رقم ()9

وكيل شؤون الطالب

3/5
4/5
5/5

تخصيص إحدى احلصص من األسبوع الدراسي األول للتوعية مبضامني امليثاق
وشرحها وفق اخلصائص العمرية .

6/5

تشجيع الطالب على طرح استفساراتهم واإلجابة عليها .

الطالب  /أولياء األمور

7/5

يصادق الطالب وويل أمره على امليثاق مرة واحدة يف كل مرحلة دراسية .

قائد املدرسة

8/5

إبراز امليثاق يف أحد املداخل الرئيسة للمدرسة .

الطالب

9/5

يشارك الطالب ببعض عبارات امليثاق يف اإلذاعة املدرسية .

رائد الشراكة

10/5

استثمار وسائل التواصل االجتماعي لعرض أو شرح عبارات امليثاق.

قائد املدرسة

11/5

توفري نسخ ورقية وإلكرتونية من امليثاق يف غرفة مصادر التعلم .

رائد الشراكة

12/5

إبراز أهمية االلتزام مبا ورد يف امليثاق يف لقاءات أولياء األمور.

املعلمون

18

حتتفظ املدرسة بصورة من امليثاق بعد توقيع الطالب وويل أمره يف ملفات
خاصة ( منوذج رقم .)8
التأكد من استالم جميع الطالب نسخة من امليثاق.

النماذج والسجالت
التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج/السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

1/6

بيان تسليم ميثاق
حقوق الطالب وواجباته

8

وكيل شؤون الطالب

سنة

املصادقة على
ميثاق املدرسة
والطالب واألسرة
(احلقوق والواجبات
واألدوار)

9

2 /6

وكيل شؤون الطالب

سنة
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رقم العملية )7( :اسم العملية :إطالع األسرة واجملتمع على إجنازات املدرسة
 -١الهدف

حتديد اإلجراءات املتبعة إلطالع األسرة واجملتمع على أبرز إجنازات املدرسة على
املستوى احمللي أو الدول.

 -٢نطاق العمل

 1/2أفراد األسرة ومؤسسات اجملتمع .

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3ميثاق األسرة واملدرسة .
 2/3الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع.

 -٤التعريفات

 1/4جوائز التميز  :اجلوائز التي حتصل عليها املدرسة أو أحد من منسوبيها أو طالبها
حمليًا أو دوليًا كجائزة وزارة التعليم للتميز أو جوائز املشاركة يف أوملبيادات الوزارة احمللية
والدولية.
 2/4أوملبياد  :مسابقات طالبية حملية او دولية يف أحد فروع العلوم لتنمية اجلوانب العلمية
لدى الطالب .

 -٥العملية
اإلجراء

اخملتص

1/5

إشعار األسر ومؤسسات اجملتمع احمللي بأبرز ما حققته املدرسة من إجنازات
أو جوائز متيز على املستوى احمللي أو الدويل بشكل دوري .

2/5

استثمار وسائل التواصل االجتماعي يف بث إجنازات املدرسة .

3/5

إعالن أسماء الطالب الفائزين يف األوملبيادات الدولية واخملاطبات الفورية لألسر
ومؤسسات اجملتمع احمللي بهذا اإلجناز.

قائد املدرسة

4/5

تكرمي أولياء أمور الطالب الفائزين يف مشاركات حملية أو دولية .

رائد الشراكة

5/5

إبراز إجنازات املدرسة أو أحد منسوبيها يف أحد املداخل الرئيسة للمدرسة.

رائد الشراكة

النماذج والسجالت

20

التسلسل

اسم النموذج/السجل

1/6

ال يوجد

رقم النموذج/السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

رقم العملية)8( :

اسم العملية :معاجلة املالحظات والشكاوى

 -١الهدف

حتديد اإلجراءات املتبعة لرصد ومعاجلة مالحظات أولياء األمور والطالب واجملتمع احمللي .

 -٢نطاق العمل

 1/2املدرسة
 2/2أولياء األمور
 3/2مؤسسات اجملتمع احمللي.

 -٣الوثائق ذات العالقة

ال يوجد

 -٤التعريفات

ال يوجد

 -٥العملية
اخملتص

اإلجراء
1/5

حصر أبرز ملحوظات أولياء األمور ومؤسسات اجملتمع احمللي لتطوير أداء
املدرسة من خالل (مقابلة  ،مالحظة ،رسالة عرب وسائل التواصل االجتماعي،
لقاءات ،صندوق املقرتحات )

2/5

استطالع آراء أولياء األمور واملؤسسات اجملتمعية ذات العالقة عن أداء املدرسة
يف نهاية كل عام دراسي وفق النموذج رقم (.)2

3/5

عقد لقاء مع أولياء األمور الفاعلني الذين يبدون ملحوظات قيمة ومناقشتهم فيها
وتعزيزهم .

4/5

تصنيف أبرز امللحوظات واملقرتحات وتقدميها للجنة شراكة املدرسة مع األسرة
واجملتمع.

جلنة الشراكة

5/5

دراسة نتائج االستبانة وامللحوظات واالقرتاحات ورفع التوصيات جمللس املدرسة.

جملس املدرسة

7/5

مناقشة التوصيات واملقرتحات واتخاذ القرارات املناسبة.

8/5

متابعة تنفيذ القرارات.

9/5

إعداد خطابات شكر وتقدير ألولياء االمور ومؤسسات اجملتمع احمللي الفاعلني
واعتمادها من قائد املدرسة ،وتقدميها يف احلفل اخلتامي للمدرسة.

10/5

إشعار أولياء األمور ومؤسسات اجملتمع احمللي عن اإلجراءات التي ستتبع حيال ما
أبدوه من مالحظات بالوسائل املتاحة.

رائد الشراكة

رائد الشراكة

النماذج والسجالت
التسلسل

اسم النموذج/السجل

رقم النموذج/السجل

1/6

تشخيص واقع
الشراكة من قبل
أولياء األمور وأعضاء
اجملتمع

2

مكان احلفظ
وكيل شؤون الطالب

مدة احلفظ
سنة

21

رقم العملية )9( :اسم العملية :عقد الشراكات مع األسرة واجملتمع
 -١الهدف

حتديد اإلجراءات املتبعة يف إقامة وعقد شراكات من قبل املدرسة مع األسرة ومؤسسات
اجملتمع احمللي لتحسني أداء املدرسة وبيئتها ومستوياتها التحصيلية .

 -٢نطاق العمل

 1/2أولياء األمور
 2/2الطالب
 3/2مؤسسات اجملتمع احمللي.

 -٣الوثائق ذات العالقة

 1/3صالحيات قائدي وقائدات املدراس ( اإلصدار الثاين 1437هـ)
 2/3تعميم الئحة الصناديق املدرسية.

 -٤التعريفات

 1/4جلنة الصندوق املدرسي  :هي اللجنة التي ترعى املوارد املالية للمدرسة ويتم صرف
املبالغ وفق األنظمة واللوائح املنظمة لذلك.

 -٥العملية
اخملتص

اإلجراء
1/5

جلنة شراكة املدرسة مع
األسرة واجملتمع

1/1/5

تعمل اللجنة على قبول قيام األسرة وأولياء األمور بتقدمي أنشطة ورعاية يف
املدرسة تنسجم مع األهداف الرتبوية شريطة اآلتي :
 موافقة اللجنة على ذلك باألغلبية. -مدة االتفاقية ال تزيد على عام دراسي.

قائد املدرسة

2/1/5

التوقيع مع األسرة وأولياء األمور على إقامة األنشطة والرعاية بعد موافقة
اللجنة.

رائد الشراكة

3/1/5

رصد جميع األنشطة الرعاية املنفذة يف املدرسة وإعداد التقارير بشأنها
ورفعها لقائد املدرسة لتزويد جلهات املعنية يف إدارة التعليم بها.

2/5

عقد شراكات مع مؤسسات اجملتمع:

1/2/5

حتديد الربامج واألنشطة املراد رعايتها ضمن خطة املدرسة

جلنة شراكة املدرسة مع
األسرة واجملتمع

2/2/5

قبول الرعاية والدعاية التي تنسجم مع األهداف الرتبوية فقط شريطة اآلتي:
 موافقة اللجنة على ذلك باألغلبية. مدة االتفاقية ال تزيد على عام دراسي لرعاية أي برنامج مدرسي. -تكون الرعاية لكل برنامج على حدة.

قائد املدرسة

3/2/5

االتفاق مع القطاع اخلاص مباشرة لرعاية الربامج املنفذة يف املدرسة  ،وفق
خماطبات رسمية.

جلنة الصندوق املدرسي

٤/2/5

توثيق اإليرادات واملصروفات يف سجالت خاصة.

رائد الشركة

٥/2/5

رصد جميع أنشطة وفعاليات الرعاية والدعاية املنفذة يف املدرسة وإعداد
التقارير بشأنها ورفعها لقائد املدرسة لتزويد اجلهات املعنية يف إدارة
التعليم بها.

3/5

التعاقد مع جهات تدريبية

جلنة شراكة املدرسة مع
األسرة واجملتمع
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عقد شراكات مع األسرة:

1/3/5

تعمل اللجنة على التعاقد مع مدربني تابعني جلهات تدريبية معتمدة لتنفيذ
برامج تدريبية باملدرسة ملنسوبيها وفق إمكاناتها وفق الشروط اآلتية :
 تكون الربامج ضمن خطة التنمية املهنية ملنسوبي املدرسة. -تكون املوافقة على الربامج التدريبية باألغلبية من قبلها.

قائد املدرسة

رائد الشركة

2/3/5

التوقيع على العقد مع املدرب.

3/3/5

توظيف إمكانات املدرسة لتوطني التدريب والتنمية املهنية بها.

4/3/5

رصد جميع أنشطة التدريب املنعقدة عليها مع مدرب تابع جلهة تدريبية
وإعداد التقارير بشأنها ورفعها لقائد املدرسة لتزويد اجلهات املعنية يف
إدارة التعليم بها.

 -٦النماذج والسجالت
التسلسل

اسم النموذج/السجل

1/6

اليوجد

رقم النموذج/السجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ
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النماذج والسجالت
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رقــم النمــوذج )1(:اســم النمــوذج :حصــر خــرات أعضــاء جلنــة
الشراكة
عضو()1
(معلم – والد – جد – إداري – طالب – عضو من اجملتمع احمللي(قطاع حكومي
–قطاع خاص –قطاع ثالث)
االسم..................................................................................................................:
الوظيفة ............................................:الهاتف.................................................... :
العنوان............................................................................................................... :
أفضل وقت لالتصال........................................................................................... :
اخلربات التي ستشارك بها الفريق (نقاط القوة)................................................. :
الربيد اإللكرتوين.....................................................................................................:
عضو()2
(معلم – والد – جد – إداري – طالب – عضو من اجملتمع احمللي(قطاع حكومي
–قطاع خاص – قطاع ثالث )
االسم..................................................................................................................:
الوظيفة ............................................:الهاتف.................................................... :
العنوان............................................................................................................... :
أفضل وقت لالتصال........................................................................................... :
اخلربات التي ستشارك بها الفريق (نقاط القوة)................................................. :
الربيد اإللكرتوين.....................................................................................................:
عضو()3
(معلم – والد – جد  -إداري – طالب – عضو من اجملتمع احمللي(قطاع حكومي
–قطاع خاص – قطاع ثالث)
االسم..................................................................................................................:
الوظيفة ............................................:الهاتف.................................................... :
العنوان............................................................................................................... :
أفضل وقت لالتصال........................................................................................... :
اخلربات التي ستشارك بها الفريق (نقاط القوة)................................................. :
الربيد اإللكرتوين.....................................................................................................:
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رقم النموذج )2(:اسم النموذج :تشخيص واقع الشراكة من قبل أولياء األمور وأعضاء اجملتمع
الرقم

العبارة

نعم

استطالع أولياء األمور وأعضاء اجملتمع يف أنشطة الشراكة داخل املدرسة
أشعر بالرتحيب والتقدير يف املدرسة.
.1
.2
.3
.4

أشعر بالرضا عندما أحتدث مع منسوبي املدرسة.

اشارك باألفكار مع املدرسة لدعم تعلم ابني.
لدي استعداد للمشاركة بأنشطة أخرى داخل
املدرسة.

.5

أي األنشطة كانت جيدة التخطيط والتنفيذ وجعلتني
أشارك لدعم تعلم الطالب؟

6

ما هي أنشطة الشراكة التي حتتاج إىل تطوير ؟

استطالع آراء أولياء األمور يف أداء املدرسة
تتواصل معي املدرسة بشكل منتظم
7
8
9

أشارك املدرسة يف بعض قراراتها من خالل اللقاءات
اخملتلفة.

10

تزودين املدرسة بالتوجيهات الرتبوية املساعدة يف
تعليم وتربية ابني

11

حتيطني املدرسة مبستوى ابني التعليمي والسلوكي

12
13
14

26

أشعر باالحرتام من جميع منسوبي املدرسة

تزودين املدرسة بأهم إجنازاتها
أنا راض عن أداء املدرسة
تشجعني املدرسة على املشاركة معها يف أداء
رسالتها

15

أبرز اجلوانب اإليجابية يف أداء املدرسة

16

ما املقرتحات التي ستحسن من أداء املدرسة
مستقب ًال؟ .

أحيانًا

ال

رقم النموذج )3(:اسم النموذج :حصر أنشطة الشراكة

*من املمكن صياغة نشاط يحقق أكرث من منط من أمناط الشراكة

الهدف العام:
الهدف التفصيلي:
زمن التنفيذ
األنشطة*

امناط
الشراكة

الفصل
األول
(يحدد
تاريخ
التنفيذ)

الفصل
الثاين
(يحدد
تاريخ
التنفيذ)

مسؤول التنفيذ

املستهدف

فئة  -عدد

املتطلبات

رئيس

مساند

الدعم
اخلارجي

مؤشرات
حتقق
الهدف

الوالدية
التواصل
التطوع
التعلم
صنع
القرار
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رقم النموذج )4(:اسم النموذج :بيان حصر عدد زائري املدرسة من أولياء األمور

إدارة التعليم....................................................................................................... :
املدرسة........................................................................................................... :
العام الدراسي.................................................................................................. :
الفصل الدراسي............................................................................................... :

م

اسم
الزائر
ثالثي

السجل
املدين/
اإلقامة

صلة
القرابة

اسم
الطالب

الصف
الدراسي

الشخص
املراد
مقابلته

هدف
الزيارة

رقم الزيارات
1

رائد الشراكة............................................................. :
التوقيع...................................................................... :
قائد املدرسة.......................................................... :
التوقيع..................................................................... :
مالحظة :يدرج ( √ ) يف اخلانة اخملصصة لرقم الزيارة.
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إجمايل
عدد
الزيارات

2

4 3

5

6

7

8

النموذج )5(:اسم النموذج :بيان حصر عدد الزائرين من اجملتمع

إدارة التعليم....................................................................................................... :
املدرسة........................................................................................................... :
العام الدراسي.................................................................................................. :
الفصل الدراسي............................................................................................... :

م

اسم
الزائر
ثالثي

السجل
املدين/
اإلقامة

صلته

اسم
الطالب

الصف
الدراسي

الشخص
املراد
مقابلته

هدف
الزيارة

إجمايل
عدد
الزيارات

رقم الزيارات
1

2

4 3

5

6

7

8

رائد الشراكة............................................................. :
التوقيع...................................................................... :
قائد املدرسة.......................................................... :
التوقيع..................................................................... :
مالحظة :يدرج ( √ ) يف اخلانة اخملصصة لرقم الزيارة.
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رقم النموذج )6(:اسم النموذج :خطاب دعوة ويل األمر

إدارة التعليم....................................................................................................... :
املدرسة........................................................................................................... :
العام الدراسي.................................................................................................. :
الفصل الدراسي............................................................................................... :
املكرم  /ويل أمر الطالب.......................................................................وفقه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
إشــارة إىل قــرار معــايل وزيــر التعليــم رقــم  .................وتاريــخ ............................
بشــأن تطبيــق ميثــاق املدرســة واألســرة (احلقــوق والواجبــات واألدوار ) بهــدف
تعزيــز مشــاركة األســرة يف العمليــة التعليميــة وحتســن عمليــات التعليــم
والتعلــم فيهــا ،يســرنا دعوتكــم حلضــور اجتمــاع تعريفــي مبيثــاق املدرســة
واألســرة يــوم  ..............................بتاريــخ  .....................................مــن الســاعة
.............................إىل الســاعة...............................
راجني منكم تلبية الدعوة واحلضور يف الوقت احملدد.
ويف حال االستفسار أو االعتذار يرجى التواصل على هاتف رقم.............................
واهلل نسأل التوفيق والسداد،،،
قائد املدرسة................................................................. :
التوقيع............................................................................ :
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رقم النموذج )7(:اسم النموذج :بيان التوقيع على استالم ميثاق املدرسة والطالب واألسرة (احلقوق والواجبات واألدوار)

إدارة التعليم....................................................................................................... :
املدرسة........................................................................................................... :
العام الدراسي.................................................................................................. :
الفصل الدراسي............................................................................................... :
م

اليوم

التاريخ

اسم ويل األمر

رقم السجل املدين

التوقيع

اسم املسؤول......................................... :
التوقيع........................................ :
التاريخ................................... :
31

رقم النموذج )8(:اسم النموذج :بيان تسليم ميثاق حقوق الطالب وواجباته بعد توقيع ويل األمر

العام الدراسي

/ 14

 14هـ

الفصل الدراسي ...........................................
التسلسل

أسماء الطالب

وكيل شؤون الطالب

توقيع الطالب على تسليم امليثاق

مالحظات

قائد املدرسة

االسم  .............................................................االسم .............................................................
التوقيع ............................................................التوقيع ............................................................
التاريخ  ............................................................التاريخ ............................................................
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رقم النموذج )9(:اسم النموذج :املصادقة على ميثاق املدرسة والطالب واألسرة (احلقوق والواجبات واألدوار)

 oالعاملون باملدرسة *

¨ طالب

¨ويل أمر

االسم................................................................................................................ :
العمل................................................................................................................ :
مقر العمل/اسم املدرسة.............................................................................. :
مت اطالعــي علــى ميثــاق احلقــوق والواجبــات واألدوار للمدرســة والطالــب واألســرة ،وأتعهــد بــأن أقــوم مبــا ورد
فيــه.
التوقيع.................................................. :
التاريخ.................................................. :
* تشمل (قائد املدرسة ،الوكالء ،املرشد الطالبي ،رائد الشراكة  ،املعلمني ،رائد النشاط ،مساعد إداري ،مسجل معلومات ،حارس،
املستخدم)
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املراجع:
1 .1التطويــر الرتبــوي1427( .هـــ2006/م) :ميثــاق اخالقيــات مهنــة التعليــم ،وزارة الرتبيــة والتعليــم ،الطبعــة األوىل،
الريــاض.
2 .2اخلطيــب ،صالــح أحمــد ( 2003م)  :اإلرشــاد النفســي يف املدرســة ،أسســه ،نظرياتــه ،تطبيقاتــه ،الطبعــة
األوىل ،العــن -اإلمــارات العربيــة  ،دار الكتــاب اجلامعــي.
3.3الزكــي  ،أحمــد عبدالفتــاح ( 1431هـــ ) :تطويــر الشــراكة بــن األســرة واملدرســة  ،ضــرورة ملحــة لتعليــم
متميــز  ،ورقــة عمــل  ،اللقــاء الســنوي اخلامــس عشــر ( تطويــر التعليم  :رؤى ومنــاذج ومتطلبــات ) اجلمعية
الســعودية للعلــوم النفســية والرتبويــة .
4 .4الســلطان  ،فهــد ( 1426هـــ )  :املتطلبــات الهيكليــة والتنظيميــة لشــراكة جمتمعيــة فاعلــة ،بحــث منشــور
مكتــب الرتبيــة العربــي لــدول اخلليــج .
5.5الســلطان ،فهــد بــن ســلطان 2008 ( ،م) :واقــع التعــاون بــن املدرســة واجملتمــع احمللــي يف مدينــة
الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية وأهــم اآلليــات الالزمــة لتطويــره ،رســالة الرتبيــة وعلــم النفــس،
الريــاض 1429( ،ه2008 /م).
6 .6الســيد عبــد القــادر شــريف 2005م :األصــول الفلســفية االجتماعيــة للرتبيــة  ،جامعــة القاهــرة  ،كليــة ريــاض
األطفال،
7 .7العــزة ،ســعيد حســني ( 20٠0م) :اإلرشــاد األســري نظرياتــه و أســاليبه العالجيــة ،مكتبــة دار الثقافــة للنشــر
والتوزيــع.
8 .8اللقــاء الرتبــوي العربــي الثــاين بــروت  ،ســبتمرب (2005م) :دراســة املتطلبــات الهيكليــة والتنظيميــة لشــراكة
جمتمعيــة فاعلــة ،أعــدت بتكليــف مــن مكتــب الرتبيــة العربــي لــدول اخلليــج .
9 .9إبســتني ،جويــس ل .واخــرون (1436هـــ 2015 /م) :شــراكات املدرســة واالســرة واجملتمــع ،دليلــك للعمــل.
مكتــب الرتبيــة العربــي لــدول اخلليــج ،الريــاض.
1010حامد عبد السالم زهران 1984( ،م) :علم النفس االجتماعي  ،القاهرة  ،عامل الكتب
1111ديوي ،جون ( 1998م) :املدرسة واجملتمع ،دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر – بريوت – لبنان.
1212ســميح أبــو مغلــي وآخــرون2002( ،م) :التنشــئة االجتماعيــة للطفــل – األردن  ،دار اليــازوي العلميــة للنشــر
والتوزيع،
1313ســيد أحمــد عثمــان1970(،م) :علــم نفــس االجتماعــي الرتبــوي التطبيــع االجتماعــي القاهــرة  :األجنلــو
املصريــة.
1414شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة (1435/1436هـــ)  :دليــل اإلرشــاد والتوجيــه  ،برنامــج تطويــر املــدارس،
اإلصــدار األول ،اململكــة العربيــة الســعودية .
1515شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة (1435/1436هـــ)  :دليــل الشــراكة األســرية واجملتمعيــة ،برنامــج
تطويــر املــدارس ،اإلصــدار األول ،اململكــة العربيــة الســعودية .
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