اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

املدرسة

العام الدراسي
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الصفحة 0

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة
محتويات الخطة  . .ومستوى التخطيط
املحتوى

النموذج

العنوان

4

محتويات الخطة  . .ومستوى التخطيط

2
4
1
1
6
7

بيانات املدرسة

صالحيات مدير املدرسة

8

البيئة املدرسية

9

التنمية املهنية . .وبناء القدرات

40

برنامج تحسني األداء املدرسي

44

تحسني املخرجات التعليمية





42

توظيف التقنية ( اإلدارة اإللكرتونية )



والتأكد من استكمال جميع الحقول

44

الشراكة الرتبوية واملجتمعية



رئيس فريق التخطيط

41

النشاط الطالبي



41

التوجيه واإلرشاد الطالبي



46

امليزانية التشغيلية للمدرسة



مصادر الخطة وتشكيل فريق التخطيط
أولويات عمل القيادة املدرسية
الرؤية  . .والرسالة  . .والقيم املهنية
تشخيص الواقع املدرسي و تحليل املعلومات
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نموذج

4

مستويات إنجاز الخطة

محتويات الخطة  . .وتحديد مستوى إنجاز الخطة وفق دليل التخطيط املدرسي
معلومات أوليه عن (املدرسة  /املرافق  /الطالب  /الفصول  /العاملني )
تحديد مصادر الخطة وتشكيل فريق التخطيط املدرسي  . .وتحديد مهامه

تحديد مستوى التخطيط  . .وفق متطلبات الدليل 

ترتيب أولويات عمل القيادة و حصر أبرز مجاالت وممارسات العمل املدرسي
صياغة رؤية املدرسة  . .وبيان رسالتها  . .والقيم املهنية التي يتمسك بها الجميع

مستوى التخطيط املدرسي املبتدئ

تشخيص الواقع املدرسي وتحديد مناطق ونقاط :القوة/والضعف/والفرص/واملحاذير

مستوى التخطيط املدرسي املتقدم

النماذج من

إىل

مستوى التخطيط املدرسي املاهر

يخصص نموذج لكل مجال . .ويفرتض أن يحتوي على:

-

األهداف التفصيلية.

-

وقت التنفيذ .

-

املهام واملسؤوليات .

-

مسؤول التنفيذ .

وفق الضوابط املوضحة يف البند(ثامنًا )من الفصل األول

-

الربامج واإلجراءات والقرارات .

-

املتابعة والتقويم .

من دليل التخطيط املدرسي .

يقوم مدير املدرسة بمشاركة رئيس فريق التخطيط بمراجعة عمل الفريق

يف كل النماذج والتأشري 

أمام كل نموذج.

يقوم فريق التخطيط بتحديد مستوى اإلنجاز

يمكن االستفادة من األسطوانة التدريبية التي تم توزيعها
على املدارس" التخطيط املدرسي" العام قبل املاضي.
مشرف اإلدارة املدرسية

مدير املدرسة

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

االسم:

االسم:

االسم:
الصفحة 4

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة
بيانات أولية عن املدرسة

المدرسة

المرحلة

عدد الوكالء

المرافق
المدرسية

تاريخ التأسيس

نموذج

موقع المدرسة  /الحي

عدد المعلمين

عدد المرشدين

الهاتف

نوع المبنى

عدد اإلداريين المساندين

عدد العمال والمستخدمين

غرف لإلداريين

مقصف

مصلى

مكتبة مدرسية

معمل إنجليزي

معمل أحياء

فناء مظلل

غرف للمعلمين

مستودع

معمل قرآن

مركز مصادر تعلم

معمل حاسب

معمل كيمياء

مالعب للبدنية

غرف للوثائق

مسرح

غرف للفنية

غرفة للنشاط

معمل صعوبات تعلم

معمل فيزياء

غرفة للبدنية

المرحلة التعليمية

االبتدائية

4

4

2

1

المتوسطة

1

6

4

2

الثانوية

4

4

 2ش  2ط

2د

4ش  4ط

 4د

المجموع

عدد الفصول
عدد الطلبة

الهيئة اإلدارية
االسم

العمل

تاريخ المباشرة
في المدرسة

عدد سنوات الخبرة
مدير

وكيل

معلم

أخرى

التخصص

المؤهل

مدير
وكيل
وكيل
وكيل
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2

الصفحة 2

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة
مصادر الخطة  . .وتشكيل فريق التخطيط املدرسي

م

املؤهل

االسم

وظيفته

نموذج

مسؤوليات ومهام فريق التخطيط املدرسي

عمله يف الفريق

 -دراسة محتويات دليل التخطيط املدرسي .

4

 -دراسة محتويات " أسطوانة التخطيط املدرسي" التي سبق تعميمها منذ عامني.

2

 -دراسة إجراءات وخطوات بناء الخطة .

4

 -نشر ثقافة التخطيط يف البيئة املدرسية .

1

 -مراجعة ما ورد يف حقيبة القيادة الرتبوية (حول التخطيط ).

1

 تصميم االستبانات والنماذج الالزمة لجمع البيانات . -جمع املعلومات  . .وتصنيفها  . .وتفريغها يف النماذج املحددة

مصادر اخلطة

-تحليل املعلومات وفق نموذج التحليل الرباعي (  ) SWOTاملشار إليه أدناه .

4

األنظمة واللوائح والتعليمات.

1

تشخيص الواقع املدرسي ..وتحليل املعلومات.

2

األدلة التنظيمية واإلجرائية واإلرشادية.

1

توصيات ومالحظات املشرفني الرتبويني .

4

صالحيات مديري املدارس.

6

خطة برنامج تحسني األداء املدرسي.




4

 املشاركة يف املتابعة والتقويم وتقديم التغذية الراجعة . عقد اجتماع دوري ( )2مرتان يف كل فصل دراسي حسب املواعيد املوضحة . -تعديل وتطوير الخطة  . .ومراجعة نقاط القوة والضعف والفرص واملحاذير .

أهمية الدقة يف اختيار فريق التخطيط من حيث القدرات والرغبة يف العمل مع مراعاة تناسب عدد أعضاء الفريق مع عدد فصول املدرسة وعدد طالبها .
عملية تحليل املواقف والفعاليات الرتبوية ( داخل البيئة املدرسية وخارجها ) تحتاج لعدة جلسات من العصف الذهني واالجتماعات بمشاركة جميع العاملني.

التحليل الرباعي

نقاط ومناطق القوة



االيجابيات  :املوجودة وتحتاج لتعزيز ودعم
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نقاط ومناطق الضعف



الفرص

اجتماعات فريق التخطيط يف كل فصل دراسي( للتطوير والتعديل)
االجتماع األول يف األسبوع



السلبيات  :املوجودة وتحتاج لعالج ومتابعة الفرص :الواجب استثمارها وتوظيفها استغاللها
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االجتماع الثاني يف األسبوع

المخاطر والمحاذير والمعوقات



املخاطر  :الواجب االحتياط والحذر لعدم الوقوع فيها

الصفحة 4

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

أولويات عمل القيادة املدرسية
م

مجاالت عمل القيادة املدرسية

4

صالحيات مدير املدرسة

2

البيئة املدرسية

الهدف العام لكل مجال
تفعيل ومتابعة الصالحيات املمنوحة إلدارة املدرسة .
العمل على تحسني و تطوير البيئة املدرسية .

نموذج

1

الربامج واألنشطة واإلجراءات التنفيذية
يقصد بها جميع الربامج و اإلجراءات الرتبوية
واإلدارية التي تقوم بها إدارة املدرسة لتنفيذ املهام
واملسؤوليات يف كل مجال من املجاالت مثل :

4

التنمية املهنية . .وبناء القدرات

تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة .

-

االجتماعات واللقاءات والندوات.

1

برنامج تحسني األداء املدرسي

العمل على تفعيل برنامج تحسني األداء املدرسي .

-

الربامج التدريبية . .واإلرشادية.

1

تحسني املخرجات التعليمية

العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب.

-

املشاغل وورش العمل الرتبوية.

-

تشكيل املجالس  . .وفرق العمل ..واللجان

التحول للعمل الجماعي املؤسسي لجميع ممارسات العمل.

-

القرارات والتكليفات .

تفعيل برامج ومشاريع النشاط الطالبي.

-

النشرات والقراءات .

تفعيل برامج ومشاريع التوجيه واإلرشاد الطالبي.

-

الزيارات . .وبرامج النشاط.

توفري املوارد الالزمة للمدرسة لتمكينها من تنفيذ برامجها.

-

اإلجراءات  . . .وغريها

6

توظيف التقنية (اإلدارة اإللكرتونية) تفعيل التقنية يف كل ممارسات العمل املدرسي.

7

الشراكة الرتبوية واملجتمعية

8

النشاط الطالبي

9

التوجيه واإلرشاد الطالبي

40
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الصفحة 1

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

الرؤية  . .والرسالة
الرؤية :

ال بد أن تكون لكل مدرسة رؤية تسعى لتحقيقها .

الرسالة :

تحديد دور جميع العاملني يف تحقيق الرؤية املتفق عليها .

القيم املهنية :



القيم التي يتمسك بها الجميع يف العمل  . .والتعامل .

القيم التي تضمنها ميثاق أخالقيات مهنة التعليم :يف املادة
واملادة

املعلم واملجتمع

نموذج

واملادة

اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي

املعلم واملجتمع املدرسي
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رسالة التعليم واملادة
واملادة

املعلم وأداؤه املهني واملادة

املعلم وطالبه

املعلم واألسرة " نوصي بالرجوع للميثاق يف حقيبة القيادة الرتبوية "

الصفحة 1

1

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

تشخيص الواقع املدرسي  . .وتحليل

املعلومات( البيئة الداخلية والخارجية)

نقاط ومناطق القوة

نقاط ومناطق الضعف

الفرص

املخاطر واملحاذير واملعوقات
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4141/4141

نموذج

الصفحة 6

6

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :صالحيات مدير املدرسة
األهداف التفصيلية للمجال :

تحقيق الشراكة الرتبوية يف ممارسات العمل املدرسي.

منح القيادات املدرسية  . .قدرًا أكرب من املرونة يف عمليات التشغيل . .ومعالجة املواقف التعليمية.
م

الصالحيات

عددها

4

الصالحيات التي تختص بمجلس املدرسة.

2

الصالحيات التي تختص بلجنة التوجيه واإلرشاد.

4

الصالحيات التي تختص بمدير املدرسة وال تفوض لغريه.

1

الصالحيات التي تختص بمدير املدرسة وله تفويضها للوكالء.

1

الصالحية التي تختص بالصندوق املدرسي.

6

الصالحية التي تختص باللجنة املالية باملدرسة.

-

املجمــــــــــــــــوع

نموذج

التحول من مركزية القرار إىل الالمركزية املنضبطة  ..يف القيادة الرتبوية.
دعم اإلبداع  ..ومواكبة التحول يف تفويض الصالحيات . .بالصورة املحققة لألهداف.

تحديد رقم الصالحيات التي تم تفعيلها

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

22

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع إدارة املدرسة يف تحديد رقم الصالحيات التي تم تفعيلها يف كل مجال  . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( )4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
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7

الصفحة 7

مسؤول املتابعة

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :البيئة املدرسية
األهداف التفصيلية للمجال :

توفري بيئة جاذبة ومشوقة للطالب واملعلمني.

توفري بيئة صحية مالئمة للتعلم والعمل مما يؤهلها للقيام بدور فعال يف تعزيز صحة املجتمع.
م

4
2
4
1
1
6
7
8
9
40
44
42
44

املهام واملسؤوليات

نموذج

توظيف واستغالل اإلمكانات املتاحة  . .فيما يخدم عمليات التعلم.
تحقيق الحماية والسالمة املدرسية .

الربامج و اإلجراءات واألنشطة التنفيذية للدعم والتعزيز

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

تطوير حجرات الدراسة وصيانتها .
تطوير مراكز مصادر التعلم و القاعات التعليمية .
تطوير املعامل واملختربات املدرسية.
تهيئة غرف املعلمني  . .واملرشدين  . .واإلداريني
تهيئة املالعب  . .والقاعات الرياضية.
تنظيم الفناء املدرسي لخدمة أغراض التعليم.
توظيف املمرات لخدمة العمل الرتبوي.
توفر االشرتاطات املطلوبة يف املقصف املدرسي.
النظافة داخل املدرسة ( الفصول/املمرات/دورات املياه)
نظافة أسوار املدرسة وما حولها .
جاهزية وسائل السالمة والحماية املدرسية
جاهزية مخارج الطوارئ .
إعداد خطة للطوارئ وتنفيذها

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع إدارة املدرسة يف تحديد الربامج واإلجراءات واألنشطة التنفيذية لكل مهمة  . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( )4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
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8

الصفحة 8

مسؤول املتابعة

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :التنمية املهنية . .وبناء القدرات
األهداف التفصيلية للمجال :

تنمية الكوادر البشرية  . .وتعزيز قدرات العاملني ..وزيادة فاعليتهم.

مواكبة التطور املعريف للمفاهيم الرتبوية املعاصرة . .بما يحقق متطلبات تطوير املناهج.
م

4
2
4
1
1
6
7
8
9
40
44
42
44

أسلوب التنفيذ

موضوع الربنامج

املستفيدون

نموذج

رفع جودة فعاليات عمليات التعلم  . .بما يحقق جودة املخرجات التعليمية.
تحسني األداء املدرسي  . .وتطوير كفايات العاملني . .وصقل خرباتهم.

عدد مرات التنفيذ

وقت التنفيذ

مسؤول التنفيذ من

( األسابيع )

املعلمني لكل برنامج

املتابعة و التقويم
التقويم

مسؤول املتابعة

التعلم النشط.
اإلدارة الصفية.
بناء االختبارات.
أساليب التقويم الصفي الحديثة
التخطيط للتدريس.
تحسني املخرجات التعليمية.
برنامج تحسني األداء املدرسي.
التعامل مع نظام نور وفق ( دليل النظام يف املوقع )
الربامج الحاسوبية يف إعداد العروض
االستفادة من التصحيح اآللي يف تقويم األسئلة.
برنامج تصميم االختبارات(عربي) .QuizCreator
التقويم الذاتي.
تقويم األداء الوظيفي.

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع إدارة املدرسة يف تحديد اسلوب تنفيذ كل برنامج وتحديد املستفيدين ومسؤول التنفيذ من املعلمني  . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( ) 4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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9

الصفحة 9

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :برنامج تحسني األداء املدرسي
األهداف التفصيلية للمجال :

تحسني األداء املدرسي  . .وتطوير األداء اإلشرايف.

تطبيق الخطة العالجية لنتائج تقويم الفريق الوزاري لألداء املدرسي.
م

املهام واملسؤوليات

املتابعة املستمرة للعمل املدرسي من خالل البطاقات املرفقة ( بطاقة  + بطاقة . ) 
دعم الشراكة يف العمل الرتبوي بني املعلم و إدارة املدرسة واملشرفني الرتبويني .

الربامج و اإلجراءات واألنشطة التنفيذية للمتابعة والدعم

4

تطبيق البطاقة لربنامج تحسني األداء املدرسي.

2

تطبيق البطاقة لربنامج تحسني األداء املدرسي.

4

تطبيق بطاقة متابعة املهام اليومية .

1

إجراءات عمل فريق تحسني األداء املدرسي.

1

متابعة ملف توصيات املشرفني .

6

متابعة أبرز مالحظات املشرفني على األداء املدرسي.

7

توظيف التقرير الدوري إلدارة املدرسة .

نموذج

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

مسؤول املتابعة

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع فريق تحسني األداء املدرسي يف تحديد الربامج واإلجراءات واألنشطة التنفيذية املطلوبة  . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( )4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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الصفحة 40

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :تحسني املخرجات التعليمية
األهداف التفصيلية للمجال :

رفع مستويات التحصيل الدراسي.

تطوير أداء املعلمني  . .لتحقيق أهداف املناهج الحديثة ومشروع تطوير املناهج .

مواكبة األساليب الرتبوية املعاصرة يف تحسني املنتجات التعليمية .
م

املهام واملسؤوليات
متابعة األعمال التحريرية للطالب

اإلجراءات واألنشطة التنفيذية للمتابعة

4
2
4
1
1

تحقيق متطلبات تطبيق التعلم النشط.

6

التنوع يف أساليب التقويم لقياس مختلف املهارات.

7

تنفيذ خطة الحصص العالجية ملتابعة حاالت الضعف.

8
9
40
44
42
44

تطبيق برامج رعاية الطالب املتأخرين واملتفوقني دراسيًا.

نموذج 44

توظيف مختلف أساليب التقويم الرتبوي يف قياس قدرات ومهارات الطالب .
عدد مرات املتابعة

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

مسؤول املتابعة

(الواجبات/كتاب النشاط/التمارين)

تطبيق املعلمني لدليل املعلم ( كتاب املعلم ).
تطبيق أدوات التقويم املستمر وقياس املهارات .
تفعيل ملف اإلنجاز لكل طالب وفق التعليمات.

تطبيق بطاقة ضوابط بناء أسئلة االختبارات.
تقديم تغذية راجعة للمعلمني عقب دراسة األسئلة.
تنظيم االختبارات الدورية القصرية وفق التعليمات.
تحليل ودراسة نتائج االختبارات الدورية والفصلية.
التواصل مع أولياء األمور وتعريفهم بمستويات أبناءهم.

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع إدارة املدرسة ومنسق االختبارات التحصيلية و املرشد يف تحديد الربامج واإلجراءات واألنشطة التنفيذية  . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( ) 4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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الصفحة 44

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :توظيف التقنية ( اإلدارة اإللكرتونية)
األهداف التفصيلية للمجال :

تحقيق متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج.

نشر ثقافة التعليم اإللكرتوني  ، . .وتطبيق التقنيات الحديثة يف حجرات الدراسة . .والعمل املدرسي.
م

4
2
4
1
1
6
7
8
9
40
44
42
44

املهام واملسؤوليات

نموذج 42

دعم االبتكار  . .وتشجيع اإلبداع  . .ودعم فعاليات التعلم النشط.
حث املعلمني على دمج التقنية  . .وتهيئة فرص النمو الذاتي لهم .

الربامج و اإلجراءات واألنشطة التنفيذية للمتابعة والدعم

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

تهيئة مركز مصادر التعلم بالتقنيات الالزمة.
تهيئة القاعات التعليمية املتخصصة بالتقنيات الحديثة.
توظيف التقنيات الحديثة يف حجرات الدراسة.
تجهيز معمل الحاسب اآللي بالتقنيات املطلوبة.
توظيف التقنية يف األعالم الرتبوي داخل املدرسة وخارجها.
توظيف وتفعيل برنامج اليسري (للمكتبات املدرسية ).
التواصل املستمر مع موقع إدارة التجهيزات املدرسية.
التفاعل مع الخدمات التي يقدمها موقع اإلدارة العامة للتعليم.
املتابعة اليومية للربيد الرسمي للمدرسة(.موقع اإلدارة)
العمل على االستفادة من التصحيح اآللي لالختبارات.
توظيف التقنية يف التواصل مع الطالب وأولياء األمور.
استكمال جميع املدخالت املتعلقة باملعلمني يف نظام نور.
استكمال جميع املدخالت املتعلقة بالطالب يف نظام نور.

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع إدارة املدرسة يف تحديد الربامج واإلجراءات واألنشطة التنفيذية املطلوبة  . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( )4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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الصفحة 42

مسؤول املتابعة

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :الشراكة الرتبوية
األهداف التفصيلية للمجال :

واملجتمعية( التحول للعمل املؤسسي )

التحول للعمل املؤسسي الجماعي . .وفرق العمل.

دعم فلسفة الشراكة الرتبوية يف قيادة العمل املدرسي.

ترسيخ فكرة الشراكة املجتمعية يف فعاليات العمل الرتبوي.
م

4
2
4
1
1
6
7
8
9
40
44
42
44

املجالس واللجان  . .وفرق العمل

الهدف الرئيس لكل مجلس/لجنة/فريق

نموذج 44

االستفادة من خربات العاملني  . .يف قيادة عمليات التعلم  . .والفعاليات الرتبوية.
عدد االجتماعات

وقت التنفيذ

املقرتحة

( األسابيع )

رئيس املجلس  /اللجنة  /الفريق

املتابعة و التقويم
التقويم

مسؤول املتابعة

مجلس املدرسة
مجلس املعلمني
لجنة التوجيه واإلرشاد
لجنة التوعية اإلسالمية
لجنة االختبارات
لجنة التميز والجودة
اللجنة املالية (الصندوق املدرسي/امليزانية)

فريق التخطيط املدرسي
فريق تحسني األداء املدرسي
فريق تحسني املخرجات التعليمية
فريق تطوير البيئة املدرسية
لجنة األمن والسالمة املدرسية
لجنة الشراكة املجتمعية

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع إدارة املدرسة يف تحديد الهدف الرئيس لكل مجلس/لجنة /فريق  . .ويقوم بتحديد عدد االجتماعات املحددة وفق ما ورد يف القواعد التنظيمية والتعليمات الالحقة)
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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الصفحة 44

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :النشاط الطالبي
األهداف التفصيلية للمجال :

تعويد الطالب على االنتفاع من وقته فيما يعود عليه بالنفع والفائدة

اكتشاف املهارات واملواهب الطالبية والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم لخدمة الفرد واملجتمع .

م

4
2
4
1
1
6
7
8
9
40
44
42
44

مجاالت النشاط

الربامج و اإلجراءات واألنشطة التنفيذية لكل مجال

نموذج 41

غرس مبادئ وقيم ديننا اإلسالمي الحنيف وترجمتها إىل واقع عملي وتعميقها يف سلوك الطالب.

خدمة املادة العلمية والعمل على تسهيل فهمها واستيعابها من خالل املمارسة الفعلية لها.
املعلم املشرف على املجال

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

مسؤول املتابعة

خطة النشاط الطالبي
تفعيل دليل النشاط ( وفق املرحلة )
مشروع مجتمع القيم النبوية.
النشاط املصاحب للمقرر الدراسي.
التوعية اإلسالمية.
النشاط االجتماعي .
النشاط العلمي .
النشاط الثقايف .
النشاط الكشفي .
النشاط الرياضي .
النشاط الفني واملهني .
الربامج العامة .
املناسبات الوطنية.

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع رائد النشاط يف تحديد الربامج واإلجراءات واألنشطة التنفيذية . .وفق ما ورد يف دليل النشاط . .واالستفادة مما ورد يف النموذج ( )4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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الصفحة 41

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :التوجيه واإلرشاد الطالبي
األهداف التفصيلية للمجال :

العمل على تثقيف املجتمع املدرسي بدور التوجيه واإلرشاد الطالبي.

العمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب  . .وتقديم الخدمات اإلرشادية الالزمة لهم.
الخدمات اإلرشادية

م

نموذج 41

مساعدة الطالب يف االستفادة من برامج الرتبية والتعليم .
العمل على توثيق الشراكة الرتبوية بني املنزل واملدرسة .

الربامج و اإلجراءات واألنشطة التنفيذية

وقت التنفيذ
( األسابيع )

مسؤول التنفيذ

املتابعة و التقويم
التقويم

مسؤول املتابعة

خطة التوجيه واإلرشاد

4
2
4

-

رعاية الطالب املستجدين(استقبال الطالب).

1

-

رعاية الطالب املتفوقني دراسيًا.

1
6
7
8
9
40
44
42
44

-

رعاية الطالب املعيدين و املتأخرين دراسيًا.

-

رعاية الطالب متكرري الغياب والتأخر .

-

حاالت صعوبات التعلم /حاالت بطء التعلم

-

الطالب املوهوبني.

التوجيه واإلرشاد الرتبوي:

التوجيه واإلرشاد الديني واألخالقي.
التوجيه واإلرشاد االجتماعي.
التوجيه واإلرشاد النفسي.
التوجيه واإلرشاد الوقائي.
التوجيه واإلرشاد التعليمي واملهني.

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع املرشد الطالبي يف تحديد الربامج واإلجراءات واألنشطة التنفيذية  . .وفق ما ورد يف دليل املرشد واالستفادة مما ورد يف النموذج ( )4من برامج وإجراءات تنفيذية مقرتحة )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي
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الصفحة 41

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة
مكتب الرتبية والتعليم بجنوب مكة

خطة املدرسة

مجال  :امليزانية التشغيلية
األهداف التفصيلية للمجال :

دعم املدرسة لتحقيق أهدافها الرتبوية والتعليمية املرسومة .

إعطاء إدارة املدرسة مزيدًا من الصالحيات ؛للمساهمة يف تجويد العمل وتعزيز الدور التعليمي لها.
ميزانية العام املالي

الحالي 2044

املخصص

تاريخ االستالم

4141/4141

ميزانية العام املالي
املاضي 2042

نموذج 46

توفري املتطلبات الضرورية والعاجلة للمدرسة لتوفري البيئة الرتبوية املناسبة.
االرتقاء بالعمل النوعي وتمكني املدرسة من القيام بدورها يف املجتمع.

املخصص

تاريخ االستالم

املبلغ املتبقي

املصروفات

4141/4144

بنود صرف امليزانية

4

مستلزمات تعليمية

2

نفقات النشاط الرياضي والثقايف

4

التدريب

1

النظافة

1

الصيانة الطارئة

املخصص

تحديد أوجه الصرف من كل بند وفق التعليمات الواردة يف الدليل

إجراءات متابعة الصرف وفق الدليل اإلجرائي للميزانية



تم وضع خطة زمنية للصرف






تخصيص سجل لكل بند يوضح املخصصات واملصروفات.
تخصيص ملف لحفظ كافة املستندات والفواتري.
تم توفري النماذج املطلوبة وفق الدليل
تتم مراقبة الصرف وفق دليل امليزانية التشغيلية .

تشكيل لجنة امليزانية باملدرسة وفق الدليل اإلجرائي للميزانية

م

االسم

العمل

4
2
4

(يقوم فريق التخطيط بالتنسيق مع لجنة امليزانية باملدرسة  . .لتطبيق ما ورد يف الدليل اإلجرائي للميزانية التشغيلية للمدرسة من متطلبات وإجراءات وضوابط )
اإلشراف الرتبوي – اإلدارة املدرسية – خطة املدرسة  -للعام الدراسي

4141/4141

الصفحة 46

التوقيع

