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 رحيمال بسم هللا الرحمن

 كاردف - المدرسة السودانيةالئحة 

 البند االول:

 -: تعريفات

 . باءاآل مجلس جازتها من قبلإالعمل بها بعد  أويبد بكاردف المدرسة السودانية الالئحة: يقصد بها الئحة تنظيم أعمال .1

 . المسجلين فى المدرسة السودانيين ولياء أمر التالميذ والتلميذاتأباء: يقصد به مجموع اآلمجلس  .2

 . أعضاء 6 كون منتوي المدرسةعمال أير يباء لتساآل: يقصد به المجلس المنتخب من قبل مجلس اإلدارةمجلس  .3

 . فى كاردف المدرسة السودانية: يقصد بها المدرسة .4

 االدارة.وقات الدراسة: تقوم المدرسة بنشاطاتها التعليمية فى عطلة األسبوع وذلك حسب ما يقره مجلس أ .5

 .فى كاردف   Cathays High Schoolتنعقد الدراسه بمبانى مركز  الدراسة:مكان  .6

)ثالثين في المائة(    ٪٣٠السودانية على أن ال  يتجاوز عددهم الكلي نسبة يجوز قبول التالميذ من ذوي األصول غير   .7

 من أعدد التالميذ المسجلين في المدرسة. 

 : البند الثانى

 -: أهداف المدرسة 

 وذلك لتنشأة جيل ذى عالقة عربية وربطهم بالثقافة السودانيةتعليم أطفال اللغة ال لىإتهدف المدرسة  

 . مناسبا اإلدارةو ما يراه مجلس أ هج المتبع فى المدارس السودانيةوتنتهج فى ذلك تدريس المن وارتباط بالوطن 

 اآلباء أعضاء الجمعية العامة لمجلسأهداف المدرسة إاِلا بموافقة ثلثي ال يجوز تعديل 

 : لثالثالبند ا

 : مجلس اآلباء عضوية

 -حقوق العضوية : -1

  المدرسة . أطفال يدرسون في الذين لديهم اولياء االمور تحق العضوية الكاملة لكل - أ

 . والترشيح والترشح لعضوية مجلس اإلدارةم لكال األب واألبحق التصويت والحاضرة لالجتماع تتمتع العضوية الكاملة   -ب      

 . ولديهم أطفال يدرسون في المدرسةتحق العضوية باالنتساب لغير السودانيين  - ت

 ولكنها تتمتع بحق ال تتمتع العضوية باالنتساب بحق التصويت والترشيح والترشح لعضوية مجلس اإلدارة.  - ث

 . حضور اجتماعات مجلس االباء بصفة مراقب            

    ، أن يترشح لعضوية مجلس ء كان االجتماع عادياً أم دورياسوا –يحق للعضو الذي لم يحضر اجتماع الجمعية العامة  -ج       

 اآلباء، متى ما تقدم بذلك كتابة لمجلس اإلدارة.

 :واجبات العضوية -2

يقره مجلس اإلدارة في  ووفقا لما اولياء االمورم األعضاء بسداد الرسوم الدراسية المقررة من قبل مجلس التزا - أ

  هذا الشأن.
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 أثناء العام الدراسي . فلطداء اللتزام بمتابعة أاإل - ب

 :الرابعالبند 

 -: مجلس أألباء صالحيات

 . قرار المنهج والسياسة العامة الستمرار وتطوير نشاط المدرسةإ -1

 . ل ذلك المجلس بصورة دوريةبجازة التقارير الواردة من قوإدارة اإلين مجلس يتع -2

 . باعتباره مجموع المستفيدين من هذه الخدمة ير بشأن استمرارية نشاط المدرسةيحق للمجلس التقر -3

 ة استقالة رئيسفي حال. دارة المدرسة(إباء ) والذى يكون رئيسا لمجلس اآلانتخاب رئيس/ رئيسة لمجلس  -4

جتماع استثنائى عليه الدعوة الويحل مجلس اإلدارة الذي يتوجب  ة  لمجلس اآلباءتقدم االستقال مجلس اإلدارة، 

  يوماً من تاريخ االستقالة. ٢١لمجلس اآلباء خالل 

 .دارة المدرسةإ مجلسل آخرينأعضاء  6 ينتخب -5

ويفوض   المدرسةً  لتسيير نشاطة الالزمة من أولياء امر التالميذ والتلميذات السنويتحديد المساهمة المالية  -6

 . الخاصةت الحاالللتقرير بشأن  مجلس اإلدارة

 :الخامسالبند 

 : اجتماعات مجلس اآلباء

                                                                  اجتماع.من تاريخ انعقاد آخر  اشهر 12بعد  اجتماعه السنوي العام العادياآلباء  مجلس يعقد1- 

    سمجل سكرتارية بواسطةلألعضاء  )والمجازين من قبل مجلس اإلدارة( تم إرسال الدعوة والتقرير السنوي والميزانيةي -2

                                                                                                          . سنوي العام العادياالجتماع ال يوماً من تاريخ انعقاد  15إلدارة قبل ا   

 من ث ينتخب االجتماع لحين مرحلة انتخاب مجلس اإلدارة الجديد )حي أو من ينوب عنه رئيس الدورة الحاليةدير االجتماع ي -3

 . يقوم  بذلك(

مجلس ل العضوية الكاملة من مجموعبما في ذلك االعتذارات  1% زائد 50يكون النصاب قانونيا إذا كانت نسبة الحضور   -4

 .  االباء

   ويكون النصاب  تتم الدعوة الجتماع ثان )البند السادس(أعاله  4 الفقرة فى حالة عدم توفر النصاب القانونى وفق  -5

 . مجلس اآلباء يحضر االجتماعل العضوية الكاملة ى عدد منأقانونياً ب            

 -: بصفة استثنائية فى حالة مجلس اآلباء يجتمع -6  

 . المدرسة دارةإدعوته من قبل مجلس  - أ

على مجلس  . عضوية مجلس اآلباء لطلب عقد اجتماع طارئنصف  أن يستلم مجلس اإلدارة توقيعات ما ال يقل عن  - ب

 من تاريخ استالمه لذلك الطلب. يوماً  ٢١الدعوة لعقد هذا االجتماع في مدة أقصاها اإلدارة 

 :السادسالبند 

 -: دارةاإلمجلس  صالحيات

 .اولياء االمورالمنتخبين من قبل مجلس  عضاءألادارة المدرسة من إيتكون مجلس  -1
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 كون مدة دورة مجلس اإلدارة عامين .ت -2

 -: وذلك على النحو التالى فى أول اجتماع له بعد انتخابه ألعضاءيقوم المجلس بتوزيع مهام أ - -3

 . األكاديمي كتب الم واألنشطة كتب م - اعمال مجلس اإلدارة تاريةسكرمكتب  - المالى المكتب -مكتب الرئيس  

 . منصب في حالة غياب من يقوم بذلك يحدد المجلس من ينوب عن أي -4

 دارة العامة لنشاط المدرسة وتذليل المشاكل الناتجة عن ذلك.اإل  -5

 . جازة طلبات قبول الطالب الجددإ -6

 والعمل على ،  وتحديد الحافز المادى لذلك التطوع ، فى المدرسةداء األنشطة المختلفة أل /المتطوعينن المتطوعاتيتعي -7

 ، كما يوضح الواجبات والحقوق بينالمتطوعين / اتفاق مكتوب يوضح العالقة بين مجلس اإلدارة والمتطوعاتصياغة 

   . لطرفينا

 . باءسنوى يعرض على مجلس اآلمالي عداد تقرير إو الدخلوصرف الوجه أتحديد  -8

 فويض من يراه مناسبا من عضوية مجلس اإلدارة للتوقيع على دفاتر الشيكات وإدارة الحساب المصرفي الخاص ت -9

 . بالمدرسة

 . ح حلول لتجاز من قبل مجلس اآلباءراسية واقترادالرسوم ال بدفع علقتفيما يخاصة حاالت الالالنظر في  -10

 . دارةاإلشأن خارج اختصاص مجلس ى أباء لالجتماع للتقرير فى اآلدعوة مجلس  -11

 ؛قل لمتابعة نشاط المدرسة ومراجعة نشاط أعضائهاألمرات فى العام على  6االجتماع  -12

 . اتوالتلميذ لتالميذولياء أمر اأجمع مساهمات  -13

 . ام محددة حسبما يرى مجلس اإلدارةتكوين لجان فرعية للنظر في والتوصية حول مه -14

 . أعمال المدرسة االسبوعيةلى جميع دارية عالمسئولية اإل -15

 . والتلميذات والتالميذ المتطوعين / ضبط دوام المتطوعات -16

 . ما يراه مناسباً  حسبإجراءات سالمة األطفال خالل فترات االستراحة واالستعانة باآلباء  متابعة والتأكد منال -17

 . ية أعباء يراها مناسبةأباء بآلا ى عضو منأتكليف  -18

 الكادر العامل في المدرسة .وتأهيل العمل على تدريب  -19

 :السابعالبند 

 اجتماعات مجلس اإلدارة:

 . بالتسيق بين رئيس المجلس وسكرتير أعمال المجلس العادية ارةدتتم الدعوة الجتماعات مجلس اإل - أ

 . مجلس اإلدارة من أعضاء 4 مكتوب من بطلبتتم الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة االستثنائية  - ب

 . من األعضاء 4بحضور  قانونياالنصاب يكون  - ت
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 . األصوات يكون للرئيس صوت الترجيحتتم إجازة القرارات باألغلبية الميكانيكية وفي حالة تعادل  - ث

للمجلس نقض أو يحق وة مجلس االدارجتماعات قرارات لتسيير العمل بين ارئيس اتخاذ ما يراه مناسباً من لليحق  - ج

 .من هذا البند  ) ث( رد في الفقرةلما و وفقاً ات قرارالمن تلك  اعتماد أي

 يحق للمجلس دعوة أي من المتطوعات/المتطوعين أو أي من أعضاء مجلس اآلباء لحضور اجتماعات المجلس  - ح

 . بصفة استشارية            

 في حال غياب عضو عن االجتماعات يجب عليه اخطار مجلس االدارة . - خ

 

 :الثامنالبند  

 باختصاصات المكات

 -: الرئيسمكتب / 1

 . العادية واالستثنائية باءاآلمجلس  اترئاسة اجتماع -أ

 . العادية واالستثنائية دارةاإلمجلس رئاسة اجتماعات  -ب

 . دارةاإلمخاطبة الجهات الرسمية والتوقيع على المكاتبات الصادرة من مجلس   -ت

 . للمدرسة من اى جهةدارة فى االجتماعات وتلبية الدعوات الموجهة تمثيل مجلس اإل -ث

 

 -: أعمال مجلس اإلدارة اريةسكرتكتب م 2

 . دارةاإلتسجيل وحفظ وقائع اجتماعات مجلس  -أ

 . صدار المكاتبات الخاصة باالتصال بمجلس اإلدارةإ -ب

 دارة حسب ما هو مقرر في بنود اجتماعات مجلسي اآلباء واإلدارة اإلباء ومجلس اآلالدعوة الجتماعات مجلس  -ت

 . أعاله

 . دارة بالتنسيق مع الرئيس واالعضاءاإلعداد تقارير مجلس إ -ث

  أية عقبات تعترض تطوير العملوالعمل مع بقية المكاتب لتذليل  عن متابعة أداء المعلماتالمسئولية  -ج

 . فى تحقيق أهداف المدرسة وتطويرهااالتصال بالجهات المعنية بالتعليم للمساهمة  -ح

 . المملكة المتحدة لتبادل الخبرات و المدارس السودانية فىألمدارس الموجودة فى مجال الخدمة االتصال با -خ 

 -: يةالمالمكتب / 3

 . دورى لعرضه على مجلس االدارة مالي يرادات ومنصرفات المدرسة وإعداد تقريرإضبط  -أ

 . حفظ المستندات المالية والحسابية ذات الصلة بنشاط المدرسة -ب
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 . وجه الصرف المختلفة حسبما يقرر مجلس االدارةأبتحرير الشيكات المتعلقة  -ت

 . التنسيق مع بقية أعضاء المجلس الستقطاب الدعم لنشاط المدرسة من جميع الجهات بكل الوسائل المتاحة -ث

 -: األنشطة كتبم /4

 . عليهاشراف واإل ترفيهية واالجتماعية نشطة الرياضية والاألعداد إووضع   -أ

 . والمعسكرات والترفيهية شراف على برامج الرحالت التعريفيةاإل  -ب

 -: األكاديميكتب / الم5

 -: إعداد البرنامج األكاديمي للعام الدراسي متضمنا ما يلي على سبيل المثال - أ

 ل فصل ولكل مستوى دراسيالمنهج المناسب لك . 

 الجدول الزمني لتنفيذ ذلك المنهج . 

 المكتوب، الواجب المنزلي ..الخ( مة في الفصل، الواجبداألسبوعية )من حيث المادة المقف األهدا . 

 تنظيم برنامج يلتقي فيه أولياء أمر التالميذ والتلميذات (Parents’ Evening)  األداء خالل فترة محددةللتفاكر حول . 

 االستعانة بالمعلمات/المعلمين وذوي الخبرة والصلة بمجال التعليم داخل وخارج مجلس اآلباء لتطوير المنهج             - ب

 . المتبع              

 من المعلمات عدادها التالميذ والتلميذات والمتطوعاتإيشارك فى  (  Newsletterنشرة دورية ) رصداإالعمل على   - ت

 . وأعضاء مجلس اآلباء

  ذ والتلميذات .اإلشراف على األداء األكاديمي و انعكاسه على التالمي - ث

 : التاسعالبند 

 -: باء والطالبواآلالعالقة بين المدرسة 

أو عن  حددة إما دفع بالكامل مرة واحدةوأن يتم اتباع طريقة دفع م باء بسداد الرسوم المدرسية بصورة منتظمةاآلالتزام  - أ

 مستديم.طريق أمر دفع 

قصاها فترة أطفال للدراسة في حال تأخر ذويهم عن دفع الرسوم المقررة لواصلة األماإلدارة التقرير بشأن يحق لمجلس  - ب

 .شهرين 

 . هداف المدرسة حسبما تضمنته هذه الالئحةألتحقيق  يالسع - ت

 . من هذه الالئحةالثاني عشر  االلتزام بالبند - ث

 التأكد من نقلهم حسب و المناسب لى المدرسة بالزى إحضار التالميذ والتلميذات إهات بمباء واألأن يلتزم اآل  - ج

 . المواعيد المحددة من قبل مجلس االدارة     

 ر من قبل المضيف .المحافظة علي الممتلكات العامة والمكان الموف   - ح

 . ادارة ومعلمات وتالميذ وتلميذات احترام المدرسة  - خ
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 . واجباتهم المدرسية بمساعدة ذويهمنجاز إعلى التلميذات والتالميذ  - د

 . على سالمة كل الموجودين بالمدرسةالعمل والمحافظة  - ذ

 المدرسة . نشطةالمستخدم ألداء أالمحا فظة على الممتلكات العامة ونظافة المبنى  - ر

 :العاشرالبند 

 : ينالمتطوعالمعلم  /مسئولية المعلمة

 المادة المكلف بها حسب تدريسلتنفيذ خطة عمل المدرسة وذلك من حيث  /لهشراف التام علي الفصل المخصص لهااإل –أ 

 من قبل مجلس اإلدارة .المنهج المقر 

 .معالجة  اي فى الحاالت التى تتطلب المدرسة إدارةمراقبة أداء التالميذ والتلميذات واخطار  -ب

 . حضور التالميذ والتلميذات خالل العام الدراسى حفظ سجل  -ت

 . ت لتحسين األداءاتوصيكاديمى فى نهاية العام الدراسى ووضع داء األاأليم يتق -ث

 .                                                                مجلس االدارة وتسجيل أى سلوك مخالف واخطار  االشراف على سلوك التالميذ والتلميذات والتوجيه بالسلوك القويم - ج

 أداء كاديمى والحرص على ات والتالميذ بغرض رفع الستوى األخلق عالقة مباشرة مع أولياء أمر التلميذالعمل على  -ح 

 .     الواجبات المدرسية    

     . داء بصورة عامةالمدرسة فى ما يتعلق باأل إدارةمجلس سكرتارية المسئولية لدى  -خ 

 والذي من  موروك وإخطار مجلس اإلدارة الذي عليه إبالغ أولياء األنوحة لها حسب بند الئحة السلتطبيق الصالحيات المم  -د

  .نه التقرير بالحالة المعنية شأ    

    سب ويحق لمجلس يمكن توفير بديل منا حتى فى حالة التغيب قبل وقت كاف مجلس اإلدارةخطار إوبمواعيد الدراسة  االلتزام -ذ

 المتكررة .خير اإلدارة النظر في في حاالت التأ

 :عشر الحاديالبند 

 -: الئحة السلوك

 تتبع الخطوات    وفى حالة حدوث أى سلوك يتطلب تدخل المعلمة أثناء اليوم الدراسي السلوك القويم على جميع التالميذ التزام -1

 -: التالية

 الفصل بالتحدث الى التلميذ بهدوء وبلغة واضحة وقوية بأن ما حدث من سلوك مرفوض وأن يتم النظر  /معلمتقوم معلمة -أ

 ة .لى عينى الطفل مباشرإ

 . نى بما يجرىعمر المخطار ولى األر إمالذي يتولى أو ،جلس اإلدارةمخطار إ /المعلمعلى المعلمة -ب

 باختيار طريقة عقوبة مناسبة ال تتنافى مع الوسائل  /المعلمتقوم المعلمةالطفل  جانب منغير القويم فى حالة تكرار السلوك  -ت

 . ن ال يكون العقاب بدنياً وعلي أالمضيفة  مدارس الدولةالمتبعة فى 
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 . مر المعنىخطار ولى األإومن ثم   دارة التخاذ قرار بشأنهفى حالة تعذر معالجة الموضوع يحال أألمر لمجلس اإل -ث

 : عشر الثانيالبند 

 -: إجراءات الصحة والسالمة

 حكام وبنود وثيقة )حماية الطفل( والتي تعتبر أ، المتطوعين والمتطوعات( مراعاة اإلدارةو سي اآلباءيجب على الجميع )من مجل

 . من هذه الالئحة جزءاً 

 

 جازة هذه الالئحةإتمت 

 2018ديسمبر   فى 

 

                                                                                                                                                      


