رائد النشاط

المسمى الوظيفي

رائد الن�شاط.

االرتباط التنظيمي

الن�شاط الطالبي

المسؤول المباشر
المسؤولون تجاهه
الهدف العام للوظيفة

وكيل املدر�سة ل�ش�ؤون الطالب.
ال يوجد.
تهيئة البيئة املالئمة ملمار�سة الأن�شطة غري ال�صفية وتنظيمها مل�ساندة العملية الرتبوية
والتعليمية.

الواجبات :

١ .١متابعة تنفيذ برامج �أن�شطة الطالب غري ال�صفية وتقوميها .
٢ .٢حتديد احتياج املدر�سة من اللوازم والأدوات والتجهيزات واملتطلبات اخلا�صة بالن�شاط الطالبي ومتابعة ت�أمينها.
٣ .٣ح�صر احتياجات الطالب وتنمية ميولهم و�إك�سابهم االجتاهات الرتبوية ال�سليمة وتوزيعهم على الأن�شطة
الرتبوية املحققة لذلك.
٤ .٤تنظيم وثائق و�سجالت الطالب وفق التعليمات وال�ضوابط .
٥ .٥امل�شاركة يف اختيار املعلمني امل�شرفني على برامج الن�شاط ورواد الف�صول .
٦ .٦تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على �أمن الوطن.
٧ .٧امل�شاركة يف الربامج والأن�شطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين والوالء للملك والإنتماء للوطن .
٨ .٨امل�شاركة يف اكت�شاف املواهب الطالبية والتعاون مع املعنيني يف املدر�سة يف تنميتها.
٩ .٩التن�سيق مع املعلمني يف �إعداد الأن�شطة وتنفيذها .
١٠١٠تقومي الن�شاط الطالبي مبا ين�سجم مع الأهداف الرتبوية ،وتلبية احتياجات الطالب .
١١١١عقد اللقاءات واالجتماعات والدورات التدريبية للطالب والهيئة التعليمية والقائمني على الن�شاط لرفع
م�ستوى الن�شاط يف املدر�سة .
١٢١٢ت�ضمني خطة املدر�سة برامج وقائية وعالجية ُت�سهم يف تعزيز اجلوانب الإيجابية لدى الطالب بالتن�سيق مع
املر�شد الطالبي .
١٣١٣الإعداد والتنظيم لإجراء امل�سابقات الداخلية واخلارجية باملدر�سة وتكرمي الطالب والعاملني فيها.
١٤١٤توثيق و�إعداد التقارير للربامج والأن�شطة والتقرير اخلتامي لأن�شطة املدر�سة يف نهاية العام الدرا�سي .
١٥١٥تفعيل الربامج التطوعية الداخلية واخلارجية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية وفق التعليمات املنظمة لذلك.
١٦١٦امل�شاركة يف �إعداد امليزانية الت�شغيلية للمدر�سة والإ�شراف على �صرف املخ�ص�ص املايل للأن�شطة والتدريب الطالبي.
�١٧١٧إعداد ومتابعة اخلطة الف�صلية لأن�شطة الطالب خالل �ساعات الن�شاط وال�ساعات املتاحة وفق ما يتنا�سب مع جدول
الطالب الدرا�سي*.
١٨١٨متابعة تنفيذ برامج الن�شاط لذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة .
١٩١٩متثيل املدر�سة يف مكتب التعليم �أو �إدارة التعليم فيما يخ�ص م�شاركات املدر�سة يف الربامج والن�شاطات
الطالبية.
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٢٠٢٠العمل على توثيق ال�صلة ب�أولياء �أمور الطالب واملجتمع املحلي  ،وتفعيل دورهم يف الن�شاط الطالبي و�إ�شراكهم
بدعم الربامج والأن�شطة .
٢١٢١امل�شاركة يف ت�شكيل الفرق الطالبية وجماالت الن�شاط بالتن�سيق مع �إدارة املدر�سة ومعلميها .
٢٢٢٢امل�شاركة يف حتديد (ر�ؤ�ساء املجاالت والأندية الداخلية � ..... ،إلخ).
٢٣٢٣متابعة تنفيذ ح�صة ( فرتة ) الن�شاط الطالبي واقرتاح �أ�ساليب التنفيذ واملتابعة ورفع التقارير واملقرتحات التطويرية .
٢٤٢٤الإ�شراف واملتابعة لربامج الإذاعة املدر�سية وحفظ ما يقدم فيها يف ملفات خا�صة.
 ٢٥٢٥الإ�شراف على الربامج والن�شاطات الثقافية واالجتماعية والك�شفية والفنية واملهنية والعلمية يف املدر�سة.
٢٦٢٦تنظيم م�شاركات املدر�سة يف الن�شاطات املقامة على م�ستوى املدر�سة �أو املنطقة كامل�سابقات واملعار�ض.
٢٧٢٧التنمية الذاتية ورفع الكفايات علمي ًا ومهني ًا ,وتربوي ًا  ،وا�ستخدام التقنية احلديثة ،وامل�شاركة يف االجتماعات
واللجان  ،وبرامج الن�شاط ،وح�ضور الدورات الرتبوية التجديدية وور�ش العمل التي تنظمها �إدارة التعليم �أو
امل�شرف الرتبوي املخت�ص وفق التنظيم والوقت املحددين لذلك .
 ٢٨٢٨تهيئة مقرات الن�شاط ومتابعة تزويدها باملواد والأجهزة الالزمة لذلك.
 ٢٩٢٩ا�ستثمار ما توفره الإدارة التعليمية من من�ش�آت متاحة للن�شاطات مثل :بيوت الطالب واملالعب املجمعة
واملراكز الك�شفية و امل�سارح و مراكز الهوايات واملكتبات العامة والأندية العلمية والأدبية والريا�ضية وبيوت
ال�شباب و�أندية احلي واملراكز االجتماعية والتنموية وغريها وت�سخريها خلدمة الأن�شطة .
٣٠٣٠التن�سيق مع املخت�صني يف املدر�سة كاملر�شد الطالبي ومعلم املوهوبني وم�شريف املجاالت ال�ستثمار الن�شاط
الطالبي يف �صقل مواهب الطالب وتوجيه ميولهم وا�ستعداداتهم ؛ لتح�سني خمرجات التعليم ب�شكل عام.
٣١٣١ح�صر الطالب غري املتفاعلني مع الن�شاط الطالبي داخل املدر�سة واقرتاح احللول لتفاعلهم مب�شاركة املعلمني
واملر�شد الطالبي من خالل ن�شاطات م�شرتكة منبثقة من احتياجاتهم اخلا�صة .
٣٢٣٢الإ�شراف على �إعداد اللوحات الإر�شادية واحلائطية وتنظيم مواقعها.
٣٣٣٣امل�شاركة يف تقومي املعلمني امل�شرفني على الأن�شطة مع �إدارة املدر�سة يف بند الن�شاطات.
�٣٤٣٤إجناز كل ما يتطلبه تفعيل الن�شاط الطالبي مما مل يرد �أعاله وما يرد من �إدارة التعليم واجلهات ذات العالقة
الحق ًا ،بالأ�سلوب الأن�سب وفق ال�ضوابط املنظمة لذلك وبالتن�سيق مع املعنيني يف املدر�سة .
٣٥٣٥امل�شاركة يف عملية اال�شراف اليومي على الطالب يف الطابور ال�صباحي و�أثناء الف�سح وغريها .
٣٦٣٦امل�شاركة ب�أعمال املناوبة مع املعلمني يف املدر�سة.
٣٧٣٧القيام ب�أي مهام �أخرى يكلف بها من امل�س�ؤول املبا�شر يف جمال اخت�صا�صه.

* خاص بمدارس نظام المقررات .
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العالقات الوظيفية:

الداخلية:

 .1جميع املوظفني باملدر�سة.

اخلارجية :

� .1أولياء �أمور الطالب.
 .2امل�شرف الرتبوي.

		

مواصفات شاغلي الوظيفة:

امل�ؤهالت العلمية :بكالوريو�س.
اخلربات العملية� :أربع �سنوات يف التدري�س ،عمل من خاللها يف برامج الن�شاط الطالبي والإ�شراف عليها
داخل املدر�سة ملدة ال تقل عن �سنتني.
المعارف:

١ .١املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله.
٢ .٢املعرفة التامة ب�أهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها.
٣ .٣املعرفة التامة مبفاهيم وا�س�س وعنا�صر الن�شاط الطالبي.
٤ .٤الإملام التام بخ�صائ�ص الن�شاط الطالبي اجليد.
٥ .٥املعرفة التامة بخ�صائ�ص منو الطالب.
٦ .٦الإملام بالعلوم النف�سية واالجتماعية.
المهارات والقدرات:

 .1التخطيط والتنظيم.
 .2حتديد الأولويات.
 .3التحليل واال�ستنتاج.
 .4التعرف على الرغبات وامليول واالجتاهات.
 .5املتابعة والتن�سيق والتقومي.
 .6االت�صال الف ّعال والتعامل مع الآخرين.
 .7ا�ستخدام احلا�سوب وتطبيقاته يف جمال العمل.
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السمات الشخصية:

١ .١التمتع ب�أخالقيات الوظيفة.
٢ .٢الئق ًا �صحي ًا.
٣ .٣القدوة احل�سنة.
٤ .٤التكيف مع متطلبات و�ضغوط العمل.
٥ .٥العمل بروح الفريق.
٦ .٦املبادرة.
٧ .٧االحرتام والتقدير.
٨ .٨االتزان االنفعايل.
�٩ .٩سالمة الفكر واملنهج.
١٠١٠الثقة بالنف�س.
١١١١املو�ضوعية.
١٢١٢التوا�ضع ولني اجلانب.
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