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 بلدية درامنفي  واإلعدادية في المدرسة االبتدائية قانون الئحة النظام والسلوك

الصادر  61وفقا للقانون رقم  02.06.2021أُْعتُِمدَ من طرف اللجنة الرئيسية للتربية والتعليم في بلدية درامن يوم 

  (9A-10)  المادة والثانوية )قانون التعليم( اإلعدادية ,الخاص بالمدارس االبتدائية 17.07.1998

 األهداف (1) المادة

 لصحة، راحة وتعلم تالميذ مدارس درامن.جيدة المنة واآلبيئة في توفير ال ةالالئح تساهم

 مدرسية بيئةلخلق مشتركة المسؤولية ضمان االحترام والتسامح بين التالميذ وموظفي المدرسة وتعزز الب ةئحالالتساهم 

 .آمنة وجيدة

 

 التطبيقمجال    (2)المادة 

 .في بلدية درامناالبتدائية واإلعدادية على المدارس الالئحة  تسري

 وفي الفضاء التابع للمدرسة وعلى المواقع عنه مسؤولةدوام التلميذ حيث تكون المدرسة خالل ساعات  الئحةلا تطبق

 المدرسية.  والرحالتالمخيمات  وأثناءالرقمية 

 .المدرسة في الطريق من وإلى أيضا الئحةلا تطبق

 .جزء منه والتي هي النظام لقانونلحق كمبلدية درامن  لتالميذالمعدات التكنولوجية الخاصة بيتم ادراج الالئحة 

 

 الستماع إليهفي امراعاة مصلحة التلميذ والحق    (3)المادة 

حق االستماع للطفل  المدرسةضمن تمراعاة مصالح الطفل من األساسيات.  رتعتب ةئحالالفي جميع الحاالت وبموجب هذه 

 .في جميع الظروف

 

 النظام قواعد (4)المادة 

 يجب على التلميذ:

 الحضور في الوقت المحدد للدروس والمواعيد 

 إحضار المواد والمعدات التعليمية الالزمة 

  المحددوفي الوقت  طريقةة بأفضل يالمدرس بالواجباتالقيام 

  الخاصة حاجياتهترتيب 

  للمدرسةالمناطق الداخلية والخارجية الحرص على نظافة  

 الحفاظ على ممتلكات المدرسة وممتلكات الغير 

 

 السلوك قواعد (5)المادة 

 يجب على التلميذ:

 

  عنف الكالمي والجسديلل وللتنمر أأال يُعَّرْض اآلخرين 

 القدرة الحركية أو ، الدين، الجنسية، لألطفال والموظفين بغض النظر عن الجنس مواالحترا رأن يظهر االعتبا

 الخالجنسي  هالتوج

  نابية ظوبدون تجريح أو ألفا مع اآلخرين باحترامأن يتكلم  

 بهالعنف الجسدي أو التهديد  أال يستعمل 

 همضايقأال يهدد األخرين أو ي 

 المدرسة موظفي أن يتبع تعليمات 

 تعرقل التدريس خطرة أو أشياءأشياء  يستخدمأو  يُْحِضَر معهال أ 

 



 

 مـــعـتــمد

 

 

 وما  الحاسوبباع الئحة المدرسة الستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة إلنترنت واتِّ أخالقيات استعمال اأن يظهر

 إلى ذلك

 دون إذنبالمدرسة  يغادر فضاءال أفي التدريس و أن يشارك 

 ي األعمال المدرسية غش في االختبارات أو االمتحانات أو فيوال  في أداء الواجبات المدرسية مخلصا أن يكون

 األخرى

  الدوامخالل ساعات أو شراء أي شيء بيع لالمدرسة أن يأخذ إذن مسبق من 

 غأو تب سجائر معه حمليستخدم أو يال أ [Snus] داخل الفضاء المدرسي أخرى مخدرات أو 

 

 تقييم نظام وسلوك التلميذ  (6)المادة 

  .من هذه الالئحة (4) لمادةلـأساس تقييم نظام التلميذ يعود 

  .من هذه الالئحة (5) لمادةلـأساس تقييم سلوك التلميذ يعود 

 .من قانون التعليم 3عند تقييم نظام وسلوك التلميذ، يتم تطبيق األحكام الخاصة بالتقييم الفردي وفقا للفصل 

 

 التعامل مع اإلخالل بالئحة النظام والسلوك  (7)المادة 

 كالتالي: التعاملكون يالئحة النظام والسلوك اإلخالل بفي حالة 

 

 بالمدرسةمحادثة مع موظف  .1

 إشعار شفهي أو مكتوب لألولياء .2

 مؤقت:حل  .3

 يدرس التلميذ في مكان آخر غير صفه/ مجموعته أ(

 االستراحةوقت في مساحة خارجية محدودة  لتلميذليُعَـيَّــُن  ب(

 في وقت الدوامحصل على تغيير ي ج(

  

 يسببها التلميذأمر بالتعويض أو إصالح األضرار التي  .  4

، السجائر [snus]التبغ مصادرة يتم . حتى انتهاء الحصة أو انتهاء الدوام المدرسي الممنوعةمصادرة األشياء يتم .   5

رة أو أشياء يمكن يأشياء خط ودرتصيتم االتصال بأولياء أمور التلميذ إذا ما تسليمها إلى أولياء األمور. أو الكحول و

   الممنوعة إلى أولياء األمور. تسليم األشياء يتم. كقاعدة عامة اآلخريناستخدامها إليذاء 

 إلى الشرطة تأو المخدراتسليم األشياء غير القانونية مثل األسلحة  يتم .6

  قد يتم: لالئحة النظام والمتكررةالجسيمة  اإلخالالتفي حالة  .7

 ( (9A-11) المادة الحصص )وفقا لقانون التعليم طرد التلميذ من بعض أ(

 ( (9A-11)المادة )وفقا لقانون التعليم من عامة حصص اليوم  طرد التلميذ ب(

 ((9A-11) المادة )وفقا لقانون التعليملمدة قد تصل إلى ثالثة أيام  10إلى الصف  8طرد تلميذ الصف  ج(

زمالئه،  مِ ل  عَ يؤثر بشكل خطير على أمن وتَ  همدرسة أخرى إذا كان سلوكيتم نقل التلميذ بشكل مؤقت أو دائم إلى  .8

  (  (9A-12)  المادة )وفقا لقانون التعليم

 

عند اختيار  هِ جِ ضْ التلميذ ونُ  األخذ بعين االعتبار عمريجب أن يكون هناك تناسب بين االخالل وطريقة التعامل معه. يجب 

 . طريقة التعامل

 والكلمات المسيئة غير مسموح بها، كذلك العقوبة الجماعية.التوبيخ الجسدي 
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  الئحة التعامل مع اإلخالالت النظامية  (8)المادة 

عتزم تاتجاه هذا اإلخالل وكيف  ةنظر المدرسوجهة عن يجب إخبار الطفل ، قبل اتخاذ أي قرار بشأن طريقة التعامل

 .التعامل معه

يحق للطفل المدرسة. ضمنه تفي جو من الهدوء  شفهيا وجهة نظره للشخص الذي سيتخذ القراريحق للطفل أن يشرح 

 .التعبير عن رأيه بما يتماشى مع عمره ونضجه

يجب  بشأن التعامل مع الحالة. قرارقبل اتخاذ أي  التلميذإخطار أولياء أمور مناسب، بقدر ما هو  المدرسة،يجب على 

السابع وفقا للفقرة الصف األول إلى من الحصص اليومية المتبقية ويخص هذا تالميذ تلميذ الإخطار الوالدين قبل طرد 

 .((9A-11 لمادةا األخيرة من

ل اإلطار ظالمدرسة مثل هذه القرارات في  فوموظقد يتخذ . مع اإلخالالت النظامية المدير هو من يتخذ القرار بشأن التعامل

 التفويضي من المدير.

 (9A-11) لمادةلـيمكن للمدير أن يفوض لألستاذ قرار طرد تلميذ من حصة واحدة وليس لمدة تفوق ساعتين زمنيتين )وفقا 

 الفقرة الثالثة(.

 (.األخيرة فقرةال (9A-11) لمادةلـ)وفقا قبل اتخاذ قرار طرد يجب تدارس إجراءات أخرى 

 

استيفاء  ال يتم إال بعد(. تغيير المدرسة الرابعة فقرةال  (9A-12) مادةـلتتخذ البلدية قراًرا بشأن تغيير المدرسة )وفقا ل

 من قانون التعليم. (9A-12) المادة الشروط الواردة في

 لغاية)الطرد  11 الفقرة من الحصص اليومية المتبقية(،)الطرد  10 الفقرة (7) المادة في اإلجراءات المذكورةعند استخدام 

 الفردية في القانون اإلداري. اتباع قواعد إجراءات القرارات)تغيير المدرسة(، يجب  12 الفقرة أيام( و 3

 

 

 مسؤولية التعويض   (9)المادة 

التي تسبب الطفل في إتالفها بقصد أو بغير  المدرسةقد يُْطلَب من الطفل و/ أومن أولياء أمره تعويض ممتلكات أو معدات 

 التعليمية. األدوات إضاعةوينطبق الشيء نفسه على  قصد

 ذلك ممكنا.كان  نالضرر إ إصالحالطفل فرصة  إعطاءمكن ي

 

  األعمال اإلجراميةالتبليغ عن  (10)المادة 

 األعمال اإلجراميةبكقاعدة عامة، يجب إبالغ الشرطة 

 

 قد تعتمدها المدرسةوالسلوك  للنظامالئحة تكميلية    (11)المادة 

محلية ولكن ال يمكن لها أن تصدر إجراءات خاصة ها الظروفحسب  الئحة تكميلية للنظام والسلوك المدرسة عتمدتيمكن أن 

 بها.

 الالئحة الخاصة بأي مدرسة.على النظام العام يعلو  قانونفإن  تناقضفي حالة وجود أي 

حرف  (1-12) المادة لتعليمالقانون  وفقاالسالمة المرورية )بها بشأن خاصة  يجب على المدرسة تقييم الحاجة إلى الئحة

C). 

 وسلوكتقييم النظام والسلوك عادال بالنسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية، ال يمكن ألي مدرسة اعتماد الئحة نظام حتى يكون 

 أكثر صرامة مما هو مذكور في هذا القانون.

 .مدرسة يةالالئحة الخاصة بأ علىفي حالة وجود أي تعارض فإن الئحة النظام العامة تعلو 

 

 دخول القانون حيز التنفيذ (12)المادة 

 قوانين التالية: ال، في الوقت نفسه يتم إلغاء 01.08.2021يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 

 الئحة، قانون [Svelvik]( الخاص ببلدية سفلفيك سابقا 12.12.2019)مع تعديالت  01.01.2017 الئحة النظام قانون

النظام  وقانون الئحة [Drammen]( الخاص ببلدية درامن سابقا 12.12.2019)مع تعديالت  24.04.2017النظام 

 [.Nedre Eiker]( الخاص ببلدية نيدر ايكير 01.07.2019)مع تعديالت  17.06.2015

 


