املستوى املنخفض
النموذج التشغيلي يف املستوى املنخفض
 حضور جميع الطالب املتاح لهم الحضور واملعلمين للمدرسة يوميا في الفترة الصباحية واستثمار منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعامليةواألجنبية واالستفادة من البث التلفازي والرقمي وتفعيل املنصات املعتمدة من قبل املعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم اإلثراءات التعليمية .
يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرسة بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واالستفادة من البث
التلفازي والرقمي وتفعيل املنصات املعتمدة من قبل املعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم اإلثراءات التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي
يمكن للمعلمين تدريس الطالب غير الحاضرين بشكل متزامن بالتنسيق مع إدارة املدرسة في الفترة الصباحية أو بعد الساعة السابعة ونصف مساء على املنصات
املعتمدة.
متطلبات التنفيذ يف املستوى املنخفض تطبق يف هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضوريا وعن بعده
املدرسة (حضوريا )
-1

 ..تعقيم الفصول ومرافق املدرسة يوميا.

-2

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة ووضعها على املنصة وفي نظام نور تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية املعتمدة

-3

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات حضوريا .و متابعة املعلم للطالب في التكليفات واملهام التي تم أداؤها عن بعد وفي الحصص الحضوربة

-4

تخصيص أماكن الستقبال أولياء األمور لتسليم واستالم الواجبات والتكليفات ورقيا مع تطبيق االحترازات الصحية.

منصة مدرستي (عن بعد)
 ۰۱ربط املعلمين بالطالب ،واملشرفين باملعلمين وفق اإلسناد املعتمد من مكتب التعليم.
۲ء إنشاء الفصول االفتراضية وربطها بالجدول املدرس ي في املنصة وفي نظام نور على أن تكون مطابقة للفصول الحضورية.
 . -3إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية
 .4يقوم املعلم برفعرابط الدرس املسجل واملعد من قبله أو من قنوات عين واملطابق لخطة املنهج والجدول املدرس ي ضمن مهام املعلم في تحضيره اليومي للدرس وذلك
قبل تنفيذ الدرس۔

 -5يقوم املعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
 -6تكليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات من خالل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
 .۷تقوم لجنة النشاط في املدرسة بإدراج األدلة التنفيذية للبرامج على املنصات التعليمية املعتمدة وتتابع من قبل اللجنة ومشرف النشاط
 -۸استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية

@MOE_TAB_04_0046

1443-1442

مدرسة الحارث بن نوفل

املهام واملسؤوليات يف املستوى املنخفض

مدير املدرسة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باالضافة إلى اآلتي :
تشكيل اللجنة التشغيلية ملتابعة سير العملية التعليمية في املدرسة وتقييم التنفيذ: .
-1
إعداد الخطة العامة لسير العمل في املدرسة وتوزيع املهام على منسوبيها: .
-2
اعتماد الجداول الدراسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية إصدار التكليفات وفق املهام
-3
اإلضافية بما يتناسب مع الدراست حضوريا وعن بعد: .
متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية باملد رسه :
-4
متابعة إسناد معلمي املدرسة ملشرفي التخصص.
-5
تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة: .
-6
متابعة حضور املعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية ،وحل املشكالت التي تعترضهم: .
-7
اإلشراف على االختبارات املنفذة حضوريا وعن بعد: .
-8
رفع تقرير أسبوعي عن أداء املعلمين ،وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات املتخذة بحق املقصرين إلى مكتب التعليم
-9
تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل ،حرصا على مصلحة منسوبي املدرسة :
-10
تطبيق آلية سد العجز املعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم املنظمة.
-11
تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في املدرسة ،واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية توعية منسوبي املدرسة وأولياء األمور والطلبة بما تضمنته قواعد
-12
السلوك واملواظبة املحدثة وإقرارهم على التقيد بهاء تهيئة وتجهيز مرافق املدرسة الستقبال التالميذ املستجدين وأولياء أمورهم والتأكد من توفر وسائل األمن والسالمة
باملدرسة :
توجيه الطلبة لاللتزام بقواعد السالمة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وفقا ملتطلبات الظروف الراهنة لجائحة كورونا حسب البروتكوالت
-13
املعتمدة اإلشراف على متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ
اإلجراءات الالزمة• .
اإلشراف على متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ
-14
اإلجراءات الالزمة

مدير املعهد مركز الرتبية اخلاصة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
تشكيل اللجنة التشغيلية ملتابعة سير العملية التعليمية في املعهد أو املركز وتقييم التنفيذ.
-1
إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع املهام على منسوبيها
-2
حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول املدرس ي.
-3
اعتماد الجداول الدراسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية  :متابعة تطبيق اإلجراءات
-4
الصحية االحترازية باملعهد أو املركز والنقل املدرس ي.
متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة ملشرفي التربية الخاصة  :تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة
-5
متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة
-6
متابعة حضورمعلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية ،وحل املشكالت التي تعترضهم .رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة ،وانتظام
-7
الطالب والتحديات واإلجراءات املتخذة إلى مكتب التعليم.
تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل حرصا على مصلحة منسوبي املدرسته
-8
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وكيل املدرسة للشؤون التعليمية
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
-1

إعداد الجدول املدرس ي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة املعتمدة: .

-2

متابعة سير اليوم الدراس ي وفق الخطط الدراسية املعتمدة

-3

متابعة املعلمين في تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية لرفع التكليفات والواجبات املنزلية واستثمار البث

التلفازي والرقمي. .
-4

متابعة االختبارات املنفذة حضوريا وعن بعد.

-5

املشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع املجاالت.

وكيل املدرسة لشؤون الطالب
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية :
متابعة إسناد الطالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية حسب الجداول املدرسية
تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية)۔
التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم باملستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي.
متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل املدرسة. .
متابعة الحاالت املرضية املستجدة واملزمنة للطالب مع املوجه الطالبي واتخاذ اإلجراء املناسب مع مدير املدرسة
متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون املنصات املعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
تسجيل الطالب للمواد الدراسية في نظام نور بالتعاون مع املرشد األكاديمي في املرحلة الثانوية).

وكيل املدرسة للشؤون املدرسية
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
-1

العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص

-2

املشاركة في التوعية الصحية ومتابعة تقيد املعلمين والطالب باالجراءات االحترازية في الفصول واملمرات وساحات املدرسة ،والدخول والخروج من وإلى املدرسة

-3

متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل املدرسة

-4

تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية.

-5

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).

-6

تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق املدرسة ( مصادر التعلم  ،املختبرات املدرسية ،معامل الحاسب اآللي .) ...

-7

تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها املعلمون في تنفيذ املهام التدريسية عن بعد في حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى

املعلم
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
-1

املشاركة الفاعلة مع إدارة املدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ املهام التعليمية والتوعوية التعاون مع الوكالء في تنفيذ املهام األدائية التي تخص

تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل املدرسة والفصل بالتحديد.
-2

االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي املطبق في املدرسة.
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-3

إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية) .تفعيل

منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس واإلثراءات التعليمية ،واستثمار البث التلفازي
والرقمي.
-4

تنفيذ االختبارات حضوريا وعن بعد.

معلم املوهوبني

تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي
-1

تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز.

-2

املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

-3

تنفيذ جميع برامج املوهوبين في املدرسة.

-4

املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب املوهوبين والبرامج املنفذة لهم .

معلم الرتبية اخلاصة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي :
-1

املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص. .

-2

تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في املدرسة.

-3

املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.

رائد النشاط
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واالجرائي باإلضافة إلى األتي
-1

تدريس الحصص املسندة له في تخصصه في املدرسة

-2

املشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل املدرسة والفصول الدراسية

-3

املشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

املوجة الطالبي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
-1

التعرف على احتياجات الطالب حسب املستجدات الحالية ،واملشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها.

-2

تبصير منسوبي املدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية

-3

تنفيذ دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم.

-4

توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.

-5

تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسية واجتماعية.

-6

لتهيئة اإلرشادية والدعم النفس ي واالجتماعي.

-7

متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة

بالتعاون مع مدير املدرسة
-8

متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة

بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املدرسة.
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-9

اكتشاف وحصر الحاالت الصحية بالتعاون مع الوكالء واملعلمين للتعرف عليها ومدى تأثرها وتأثيرها على الحالة الصحية للطالب ولزمالئه ،واملشاركة في اتخاذ

اإلجراءات املناسبة مع توثيقها في املحاضر
-10

تطبيق لوائح السلوك الرقمي والتوعية بها

-11

التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املد رستم .

-12

تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز.

-13

توعية الطالب بخط مساندة الطفل ( )۱۹۹۱۱۰والية التواصل من خالله •

-14

حصر الطلبة املتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األساليب اإلرشادية املناسبة لهم واالستنارة بدليل برنامج اإلرشاد وقت األزمات ( إشراق).

-15

تزويد الطالب باملعلومات اإلرشادية املناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفس ي واالجتماعي والتربوي.

-16

متابعة الفاقد التعليمي وإعداد خطط املعالجات التربوية

-17

حصر املشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب وإعداد خطط املعالجات التربوية .

-18

تنمية القيم في نفوس الطلبة االحترام  -االنضباط -الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج اإلرشاديتعزيز).

املوجه الصحي :
-1

متابعة الطالب يوميا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.

-2

تفقد البيئة املدرسية والتأكد من تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع وإبالع مدير املدرسة عند وجود مالحظات

-3

املساهمة مع إدارة املدرسة في تدريب العاملين على مكافحة العدوي .

-4

نشر الوسائل التوعوية ملنسوبي املدرسة وأولياء األمور بالوسائل املتاحة كاآلتي

-5

 -االستفادة من حصص النشاط وحصص الفراغ لبث محتوى علمي بسيط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها واملمارسات الصحيحة للعناية والنظافة

الشخصية –
-6

نشر وسائط التوعية كامللصقات واملنشورات التوعوية في مناطق التجمع في املدرسة لحث الطالب واملعلمين على غسل األيدي واتباع آداب السعال والعطاس

-7

نشر ثقافة استخدام عبوات املطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراس ي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملين :

-8

تحديث بيانات التواصل بين املدرسة واملركز الصحي.

حمضر املخترب
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي .
-1

تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية

-2

املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول واملخبرات بشكل خاص

-3

إعداد اللوحات التوعوية واإلرشادية الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في املختبرات واملعامل املدرسية

-4

املشاركة في متابعة الطالب أثناء الدخول والخروج من الفصول الدراسية وتقيدهم باإلجراءات االحترازية

-5

توفير املصادر اإللكترونية الخاصة باملواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في املنصات التعليمية.

املساعد اإلداري

تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باالضافة إلى اآلتي
-1

املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص .

-2

تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية.

-3

املشاركة في تطبيق إجراءات دخول الطالب وخروجهم من املدرسة والفصول وفق االحترازات الصحية.

-4

متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب
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مسجل املعلومات
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واالجرائي باإلضافة إلى األتي
-1

املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

-2

املشاركة في إعداد االحصائيات املطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية

ويل أمر الطالب
-1

تحديد نوع الدراسة للطالب في حال استمرار الجائحة إذا كان هناك ما يستوجب ذلك.

-2

التعاون مع املدرسة في متابعة الحالة الصحية واألداء التعليمي للطالب.

-3

التواصل الفعال مع املدرسة في مستجدات الجوانب الصحية والتربوية للطالب.

-4

توفير البيئة الداعمة لنمو وتطور األطفال في املجاالت النمائية في املنزل• .

-5

التواصل الفاعل مع املدرسة واملوجه الطالبي واالستفادة من خدمات الهاتف اإلرشادي لالستشارات واالستفسارات: .

-6

توفير البيئة الداعمة للتعلم ،ومتابعة األداء التعليمي لالبن ،وحضور مجالس أولياء األمور

-7

االستفادة من خدمات الهاتف اإلرشادي لالستشارات واالستفسارات.

-8

التحقق من حساب االبن على منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية ،واستالم الكتب املدرسية من املدرسة
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املستوى املتوسط
النموذج التشغيلي يف املستوى املتوسط
يحضر املعلمون جميع األيام  ،ويتم تقسيم الطالب املتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى مجموعتين
 B&Aوفق اآلتي

 .في مرحلة رياض األطفال يتم تقسيم اليوم الدراس ي بحيث تحضر املجوعتين  B&Aيوميا ،حيث يحضر نصف عدد األطفال في الفترة األولى من اليوم
الدراس ي وحضور النصف اآلخر في الفترة الثانية من اليوم الدراس ي ،مع مراعاة تقليص التوقيت الزمني الفترات البرنامج اليومي ،فيكون جميع األطفال يوميا
ملدة نصف يوم دراس ي
املجموعات

 .يف املراحل االبتدائية
يتم حضور طالب كل مجموعة للمدرسة ( 5أيام كل أسبوعين)
اليوم
االسبوع
األسبوع األول

األسبوع الثاني

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

االحد

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 .1يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرسة بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
واالستفادة من البث التلفازي والرقمي
 .2تفعيل املنصات املعتمدة من قبل املعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم اإلثراءات التعليمية واستثمار البث

التلفازي والرقمي
 .3يمكن للمعلمين تدريس الطالب غير الحاضرين بشكل متزامن بالتنسيق مع إدارة املدرسة في الفترة الصباحية أوبعد الساعة السابعة
ونصف مساء على املنصات املعتمدة
متطلبات التنفيذ يف املستوى املتوسط تطبق يف هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضوريا وعن بعد :
املدرسة (حضوريا)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعقيم الفصول ومرافق املدرسة يوميا .
إعداد الجداول األسبوعية ملدرسة وفق الخطط الدراسية املعتمدة .
تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية املعتمدة
 .تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات
متابعة املعلم للطالب في التكليفات واملهام التي تم أداؤها عن بعد في الحصص الحضورية
تخصيص أماكن الستقبال أولياء األمور لتسليم واستالم الواجبات والتكليفات ورقيا مع تطبيق االحترازات الصحية.

منصة مدرستي (عن بعد)
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ربط املعلمين بالطالب ،واملشرفين باملعلمين وفق اإلسناد املعتمد من مكتب التعليم
إنشاء الفصول االفتراضية وربطها بالجدول املدرس ي في املنصة وفي نظام نور على أن تكون مطابقة للفصول الحضورية.
إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية
يقوم املعلم برفعرابط الدرس املعد من قبله أو املسجل من قنوات عين واملطابق للخطة الدراسية قبل تنفيذ الدرس
يدرس الطالب غير الحاضرين للمدرسة عن بعد بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
يمكن للمعلمين التدريس بشكل متزامن للطالب الغير الحاضرين للمدرسة بالتنسيق مع إدارة املدرسة في الفترة الصباحية أو بعد الساعة السابعة والنصف
مساء على املنصات املعتمدة مع التأكيد على رفع التكليفات على املنصات املعتمدة يوميا
يقوم املعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية | واألجنبية |
تكاليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات من خالل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
 .تقوم لجنة النشاط في املدرسة بإدراج األدلة التنفيذية للبرامج على املنصات التعليمية املعتمدة وتتابع من قبل اللجنة ومشرف النشاط.
استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية.

املهام واملسؤوليات يف املستوى املتوسط –
مدير املدرسة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي :
.1

تشكيل اللجنة التشغيلية ملتابعة سير العملية التعليمية في املدرسة وتقييم التنفيذ: .

.2

إعداد الخطة العامة لسير العمل في املدرسة وتوزيع املهام على منسوبيها: .

.3

تقسيم فصول املدرسة (  )Classroomإلى مجموعات فرعية ،وتسكين طالب الفصول على هذه املجموعات

.4

جدولة حضور مجموعات كل فصل مدرس ي على األسابيع الدراسية

.5

االطالع على االحصائيات والتقارير ومتابعة تسجيل الحضور

.6

اعتماد الجداول املدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية

.7

إصدار التكليفات وفق املهام اإلضافية بما يتناسب مع الدراسة حضوريا وعن بعد.

.8

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية باملدرسة

.9

متابعة إسناد معلمي املدرسة ملشرفي التخصص.

.10

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة

.11

متابعة حضور املعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية ،وحل املشكالت التي تعترضهم.

.12

اإلشراف على االختبارات املنفذة حضورية وعن بعد.

.13

رفع تقرير أسبوعي عن أداء املعلمين ،وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات املتخذة بحق املقصرين إلى مكتب التعليم

.14

تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل :حرصا على منسوبي املدرسة

.15

تطبيق آلية سد العجز املعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم املنظمة

.16

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في املدرسة ،واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية (عن بعد حضوري )۔

.17

توعية منسوبي املدرسة وأولياء األمور والطلبة بما تضمنته قواعد السلوك واملواظبة املحدثة وإقرارهم على التقيد بهاء

.18

توجيه الطلبة لاللتزام بقواعد السالمة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وفقا ملتطلبات الظروف الراهنة لجائحة كورونا

.19

اإلشراف على متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة .

.20

تهيئة وتجهيز مرافق املدرسة الستقبال التالميذ املستجدين وأولياء أمورهم والتأكد من توفر وسائل األمن والسالمة باملد رسة

.21

اإلشراف على إنتاج فيلم قصير عن املدرسة ومرافقها لطالب الصف األول ابتدائي (عن بعد ).
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مدير معهد  /مركز الرتبية اخلاصة
تنفيذ املهام احملددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إىل اآلتي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.4

تشكيل اللجنة التشغيلية ملتابعة سير العملية التعليمية في املعهد أو املركز وتقييم التنفيذ.
إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع املهام على منسوبيها
حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول املدرس ي اعتماد الجداول املدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي
ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية باملعهد أو املركز والنقل املدرس ي.
متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة ملشرفي التربية الخاصة
تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.
متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة
متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة
متابعة حضور معلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية ،وحل املشكالت التي تعترضهم.

.5

رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة ،وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات املتخذة إلى مكتب التعليم.

.6

تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل ،حرصا على مصلحة منسوبي املدرسة.
وكيل املدرسة للشؤون التعليمية؛
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي
 .1إعداد الجدول املد س ي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة املعتمدة
 .2متابعة سير اليوم الدراس ي وفق الخطط الدراسية املعتمدة
 .3متابعة املعلمين في تفعيل منصة مدرستي منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية لرفع التكليفات والواجبات
املنزلية واستثمار البث التلفازي والرقمي
 .4دعم املعلمين في التصميم التعليمي للتعليم وفق البث املتزامن وآليات الرصد والتقويم
 .5متابعة االختبارات املنفذة حضوريا وعن بعد
 .6املشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع املجاالت.
وكيل املدرسة لشؤون الطالب
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى االتي
 .1إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية .
 .2متابعة إسناد الطالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية حسب الجداول
املدرسية
 .3تطبيق لوائح وسياسات التعليم االلكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية
 .4التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم باملستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي .
 .5متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل املدرسة.
 .6متابعة الحاالت املرضية املستجدة واملزمنة للطالب مع املوجه الطالبي واتخاذ االجراء املناسب مع مدير املدرسة
 .7متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون املنصات املعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة .
 .8تسجيل الطالب للمواد الدراسية في نظام نور بالتعاون مع املرشد األكاديمي (املرحلة الثانوية).
وكيل املدرسة للشؤون املدرسية
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص :
املشاركة في التوعية الصحية ومتابعة تقيد املعلمين والطالب باإلجراءات االحترازية في الفصول واملمرات وساحات ملدرسة ،والدخول والخروج من
والى املدرسة
متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل املدرسة. .
تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية
تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني ( آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).
تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق املدرسة ( مصادر التعلم  ،املختبرات املدرسية ،معامل الحاسب األلي . .) ...
تجهيز الفصول بالتقنيات الالزمة لتمكين املعلمين من البث املتزامن. .
تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها املعلمون في تنفيذ املهام التدريسية عن بعد في حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى

املعلم
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املشاركة الفاعلة مع إدارة املدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ املهام التعليمية والتوعوية.
التعاون مع الوكالء في تنفيذ املهام األدائية التي تخص تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل املدرسة والفصل بالتحديد.
االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي املطبق في املدرسة.
التصميم التعليمي للدروس وفق البث املتزامن وتفعيل آليات الرصد والتقويم.
إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية
تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).
تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس واالثراءات التعليمية،
واستثمار البث التلفاز والرقمي.
تنفيذ األختبارات حضورية وعن بعد.

معلم املوهوبني
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
.1
.2
.3
.4

تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز
املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
تنفيذ جميع برامج املوهوبين في املد رسة
املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب املوهوبين والبرامج املنفذة لهم .

معلم الرتبية اخلاصة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
 .1املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
 .2تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في املدرسة
 .3املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.
رائد النشاط
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 .1تدريس الحصص املسندة له في تخصصه في املد رسة
 .2املشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل املدرسة والفصول الدراسية :
 .3املشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.
املوجة الطالبي
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تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باالضافة إلى األتي .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

التعرف على احتياجات الطالب حسب املستجدات الحالية ،واملشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها
تبصير منسوبي املدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية
تنقيد دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم. .
توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.
تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسية واجتماعية.
التهيئة اإلرشادية والدعم النفس ي واالجتماعي.
متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة
بالتعاون مع مدير املدرسة .
متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ االجراءات الالزمة
بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املد رسة
اكتشاف وحصر الحاالت الصحية بالتعاون مع الوكالء واملعلمين للتعرف عليها ومدى تأثرها وتأثيرها على الحالة الصحية للطالب ولزمالئه ،واملشاركة في اتخاذ
اإلجراءات املناسبة مع توثيقها في املحاضر
تطبيق لوائح السلوك الرقي والتوعية بهاء التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املدرسة.
تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز
توعية الطالب بخط مساندة الطفل ( )۱1۹111وآلية التواصل من خالله
حصر الطلبة املتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األساليب اإلرشادية املناسبة لهم واالستنارة بدليل برنامج اإلرشاد وقت األزمات ( إشراق).
تزويد الطالب باملعلومات اإلرشادية املناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفس ي واالجتماعي والتربويه
متابعة الفاقد التعليمي واعداد خطط املعالجات التربوية
حصر املشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب واعداد خطط املعالجات التربوية
تنمية القيم في نفوس الطلبة االحترام ،االنضباط الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج االرشادي تعزيز).

املوجه الصحي
.1
.2
.3

.4

متابعة الطالب يوميا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.
تفقد البيئة املدرسية والتأكد من تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع وإبالع مدير املدرسة عند وجود مالحظات :
املساهم مع إدارة املدرسة في تدريب العاملين على مكافحة العد ويها  :نشر الوسائل التوعوية ملنسوبي املدرسة وأولياء األمور بالوسائل املتاحة كاألتي
االستفادة من حصص النشاط وحصص الفراغ لبث محتوى علمي بسيط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها واملمارسات الصحيحة للعناية والنظافةالشخصية.
نشر وسائط التوعية كامللصقات واملنشورات التوعوية في مناطق التجمع في املدرسة لحث الطالب واملعلمين على غسل األيدي واتباع آداب السعال والعطاس نشر ثقافة استخدام عبوات املطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراس ي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملينتحديث بيانات التواصل بين املدرسة واملركز الصحي.

حمضر املخترب
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
.1
.2
.3
.4
.5

تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية
املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول واملخبرات بشكل خاص.
إعداد اللوحات التوعوية واإلرشادية الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في املختبرات واملعامل املدرسية
املشاركة في متابعة الطالب أثناء الدخول والخروج من الفصول الدراسية وتقيدهم باإلجراءات االحترازية.
توفير املصادر اإللكترونية الخاصة باملواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في املنصات التعليمية
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املساعد اإلداري
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 -1املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
 -2تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية.
 -3املشاركة في تطبيق إجراءات دخول الطالب وخروجهم من املدرسة والفصول وفق االحترازات الصحية
 -4متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب.
مسجل املعلومات
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي
 -1املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص
 -2املشاركة في إعداد االحصائيات املطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية.
ويل أمر الطالب
 -1تحديد نوع الدراسة للطالب في حال استمرار الجائحة إذا كان هناك ما يستوجب ذلك: .
 -2التعاون مع املدرسة في متابعة الحالة الصحية واألداء التعليمي للطالب.
 -3التواصل الفعال مع املدرسة في مستجدات الجوانب الصحية والتربوية للطالب.
 -4توفير البيئة الداعمة لنمو وتطور األطفال في املجاالت النمائية في املنزل.
 -5استثمار أيقونات التواصل عن بعد مع مدير املدرسة أو املوجه الطالبي
 -6االستفادة من خدمات الهاتف االرشادي لالستشارات واالستفسارات.
 -7توفير البيئة الداعمة للتعلم عن بعد ،ومتابعة األداء التعليمي لالبن
 -8حضور مجالس أولياء األمور
 -9التحقق من حساب االبن على منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية ،واستالم الكتب املدرسية من
املدرسة.
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املستوى العايل :النموذج التشغيلي يف املستوى العايل
مراحل االبتدائي):

 .1يحضر املعلمون جميع األيام  ،ويتم تقسيم الطالب املتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى ثالث مجموعات  A, B&Cبحيث يحضر طالب كل مجموعة
للمدرسة ( 5أيام كل ثالثة أسابيع)

االسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

األسبوع االول

املجموعة A

املجموعة A

املجموعة B

املجموعة B

املجموعة C

األسبوع الثاني

املجموعة C

املجموعة C

املجموعة A

املجموعة A

املجموعة B

األسبوع الثالث

املجموعة B

املجموعة B

املجموعة C

املجموعة C

املجموعة A

 .2يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرسة بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واالستفادة من البث التلفازي
والرقمي
 .3تفعيل املنصات املعتمدة من قبل املعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس وتقديم اإلثراءات التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي
 .4يمكن للمعلمين تدريس الطالب غير الحاضرين بشكل متزامن بالتنسيق مع إدارة املدرسة في الفترة الصباحية أو بعد الساعة السابعة ونصف مساء على
املنصات املعتمدة

متطلبات التنفيذ يف املستوى العايل
يطبق يف هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضوريا وعن بعد

❖
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حضوريا
تعقيم الفصول ومرافق املدرسة يوميا .
إعداد الجداول األسبوعية ملدرسة وفق الخطط الدراسية املعتمدة .
تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية املعتمدة
 .تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات
متابعة املعلم للطالب في التكليفات واملهام التي تم أداؤها عن بعد في الحصص الحضورية
تخصيص أماكن الستقبال أولياء األمور لتسليم واستالم الواجبات والتكليفات ورقيا مع تطبيق االحترازات الصحية.

❖
.1
.2
.3
.4
.5
.6

منصة مدرستي (عن بعد)
ربط املعلمين بالطالب ،واملشرفين باملعلمين وفق اإلسناد املعتمد من مكتب التعليم
إنشاء الفصول االفتراضية وربطها بالجدول املدرس ي في املنصة وفي نظام نور على أن تكون مطابقة للفصول الحضورية.
إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية
يقوم املعلم برفعرابط الدرس املعد من قبله أو املسجل من قنوات عين واملطابق للخطة الدراسية قبل تنفيذ الدرس
يدرس الطالب غير الحاضرين للمدرسة عن بعد بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
يمكن للمعلمين التدريس بشكل متزامن للطالب الغير الحاضرين للمدرسة بالتنسيق مع إدارة املدرسة في الفترة الصباحية أو بعد الساعة السابعة والنصف
مساء على املنصات املعتمدة مع التأكيد على رفع التكليفات على املنصات املعتمدة يوميا
يقوم املعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية | واألجنبية |
تكليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات من خالل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية

.7
.8
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 . .9تقوم لجنة النشاط في املدرسة بإدراج األدلة التنفيذية للبرامج على املنصات التعليمية املعتمدة وتتابع من قبل اللجنة ومشرف النشاط.
 .10استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية.
املهام واملسؤوليات يف املستوى العايل –
مدير املدرسة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي :
.1

تشكيل اللجنة التشغيلية ملتابعة سير العملية التعليمية في املدرسة وتقييم التنفيذ: .

.2

إعداد الخطة العامة لسير العمل في املدرسة وتوزيع املهام على منسوبيها: .

.3

تقسيم فصول املدرسة (  )Classroomإلى مجموعات فرعية ،وتسكين طالب الفصول على هذه املجموعات

.4

جدولة حضور مجموعات كل فصل مدرس ي على األسابيع الدراسية

.5

االطالع على االحصائيات والتقارير ومتابعة تسجيل الحضور

.6

اعتماد الجداول املدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية

.7

إصدار التكليفات وفق املهام اإلضافية بما يتناسب مع الدراسة حضوريا وعن بعد.

.8

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية باملدرسة

.9

متابعة إسناد معلمي املدرسة ملشرفي التخصص.

.10

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة

.11

متابعة حضور املعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية ،وحل املشكالت التي تعترضهم.

.12

اإلشراف على االختبارات املنفذة حضورية وعن بعد.

.13

رفع تقرير أسبوعي عن أداء املعلمين ،وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات املتخذة بحق املقصرين إلى مكتب التعليم

.14

تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل :حرصا على منسوبي املدرسة

.15

تطبيق آلية سد العجز املعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم املنظمة

.16

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في املدرسة ،واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية (عن بعد حضوري )۔

.17

توعية منسوبي املدرسة وأولياء األمور والطلبة بما تضمنته قواعد السلوك واملواظبة املحدثة وإقرارهم على التقيد بهاء

.18

توجيه الطلبة لاللتزام بقواعد السالمة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وفقا ملتطلبات الظروف الراهنة لجائحة كورونا

.19

اإلشراف على متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة .

.20

تهيئة وتجهيز مرافق املدرسة الستقبال التالميذ املستجدين وأولياء أمورهم والتأكد من توفر وسائل األمن والسالمة باملد رسة

.21

اإلشراف على إنتاج فيلم قصير عن املدرسة ومرافقها لطالب الصف األول ابتدائي (عن بعد ).

مدير معهد  /مركز الرتبية اخلاصة
تنفيذ املهام احملددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إىل اآلتي

.9
.10
.11
.12

تشكيل اللجنة التشغيلية ملتابعة سير العملية التعليمية في املعهد أو املركز وتقييم التنفيذ.
إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع املهام على منسوبيها
حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول املدرس ي اعتماد الجداول املدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي
ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية
متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية باملعهد أو املركز والنقل املدرس ي.
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.13
.14
.15
.16
.4

متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة ملشرفي التربية الخاصة
تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.
متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة
متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة
متابعة حضور معلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية ،وحل املشكالت التي تعترضهم.

.5

رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة ،وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات املتخذة إلى مكتب التعليم.

.6

تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل ،حرصا على مصلحة منسوبي املدرسة.
وكيل املدرسة للشؤون التعليمية؛
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي
 .7إعداد الجدول املد س ي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة املعتمدة
 .8متابعة سير اليوم الدراس ي وفق الخطط الدراسية املعتمدة
 .9متابعة املعلمين في تفعيل منصة مدرستي منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية لرفع التكليفات والواجبات
املنزلية واستثمار البث التلفازي والرقمي
 .10دعم املعلمين في التصميم التعليمي للتعليم وفق البث املتزامن وآليات الرصد والتقويم
 .11متابعة االختبارات املنفذة حضوريا وعن بعد
 .12املشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع املجاالت.
وكيل املدرسة لشؤون الطالب
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى االتي
 .9إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية .
 .10متابعة إسناد الطالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية حسب الجداول
املدرسية
 .11تطبيق لوائح وسياسات التعليم االلكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية
 .12التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم باملستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي .
 .13متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل املدرسة.
 .14متابعة الحاالت املرضية املستجدة واملزمنة للطالب مع املوجه الطالبي واتخاذ االجراء املناسب مع مدير املدرسة
 .15متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون املنصات املعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة .
 .16تسجيل الطالب للمواد الدراسية في نظام نور بالتعاون مع املرشد األكاديمي (املرحلة الثانوية).
وكيل املدرسة للشؤون املدرسية
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 .9العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص :
 .10املشاركة في التوعية الصحية ومتابعة تقيد املعلمين والطالب باإلجراءات االحترازية في الفصول واملمرات وساحات ملدرسة ،والدخول والخروج من
والى املدرسة
 .11متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل املدرسة. .
 .12تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية
 .13تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني ( آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).
 .14تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق املدرسة ( مصادر التعلم  ،املختبرات املدرسية ،معامل الحاسب األلي . .) ...
 .15تجهيز الفصول بالتقنيات الالزمة لتمكين املعلمين من البث املتزامن. .
 .16تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها املعلمون في تنفيذ املهام التدريسية عن بعد في حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى
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املعلم
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

املشاركة الفاعلة مع إدارة املدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ املهام التعليمية والتوعوية.
التعاون مع الوكالء في تنفيذ املهام األدائية التي تخص تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل املدرسة والفصل بالتحديد.
االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي املطبق في املدرسة.
التصميم التعليمي للدروس وفق البث املتزامن وتفعيل آليات الرصد والتقويم.
إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية
تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).
تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس واالثراءات التعليمية،
واستثمار البث التلفاز والرقمي.
تنفيذ األختبارات حضورية وعن بعد.

معلم املوهوبني
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
.5
.6
.7
.8

تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز
املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
تنفيذ جميع برامج املوهوبين في املد رسة
املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب املوهوبين والبرامج املنفذة لهم .

معلم الرتبية اخلاصة
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
 .4املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
 .5تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في املدرسة
 .6املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.
رائد النشاط
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 .4تدريس الحصص املسندة له في تخصصه في املد رسة
 .5املشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل املدرسة والفصول الدراسية :
 .6املشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.
املوجة الطالبي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باالضافة إلى األتي .
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

التعرف على احتياجات الطالب حسب املستجدات الحالية ،واملشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها
تبصير منسوبي املدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية
تنقيد دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم. .
توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.
تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسية واجتماعية.
التهيئة اإلرشادية والدعم النفس ي واالجتماعي.
متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة
بالتعاون مع مدير املدرسة .
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.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرسة وال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ االجراءات الالزمة
بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املد رسة
اكتشاف وحصر الحاالت الصحية بالتعاون مع الوكالء واملعلمين للتعرف عليها ومدى تأثرها وتأثيرها على الحالة الصحية للطالب ولزمالئه ،واملشاركة في اتخاذ
اإلجراءات املناسبة مع توثيقها في املحاضر
تطبيق لوائح السلوك الرقي والتوعية بهاء التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املدرسة.
تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز
توعية الطالب بخط مساندة الطفل ( )۱1۹111وآلية التواصل من خالله
حصر الطلبة املتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األساليب اإلرشادية املناسبة لهم واالستنارة بدليل برنامج اإلرشاد وقت األزمات ( إشراق).
تزويد الطالب باملعلومات اإلرشادية املناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفس ي واالجتماعي والتربويه
متابعة الفاقد التعليمي واعداد خطط املعالجات التربوية
حصر املشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب واعداد خطط املعالجات التربوية
تنمية القيم في نفوس الطلبة االحترام ،االنضباط الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج االرشادي تعزيز).

املوجه الصحي
.5
.6
.7

.8

متابعة الطالب يوميا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.
تفقد البيئة املدرسية والتأكد من تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع وإبالع مدير املدرسة عند وجود مالحظات :
املساهم مع إدارة املدرسة في تدريب العاملين على مكافحة العد ويها  :نشر الوسائل التوعوية ملنسوبي املدرسة وأولياء األمور بالوسائل املتاحة كاألتي
االستفادة من حصص النشاط وحصص الفراغ لبث محتوى علمي بسيط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها واملمارسات الصحيحة للعناية والنظافةالشخصية.
نشر وسائط التوعية كامللصقات واملنشورات التوعوية في مناطق التجمع في املدرسة لحث الطالب واملعلمين على غسل األيدي واتباع آداب السعال والعطاس نشر ثقافة استخدام عبوات املطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراس ي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملينتحديث بيانات التواصل بين املدرسة واملركز الصحي.

حمضر املخترب
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
.6
.7
.8
.9
.10

تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية
املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول واملخبرات بشكل خاص.
إعداد اللوحات التوعوية واإلرشادية الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في املختبرات واملعامل املدرسية
املشاركة في متابعة الطالب أثناء الدخول والخروج من الفصول الدراسية وتقيدهم باإلجراءات االحترازية.
توفير املصادر اإللكترونية الخاصة باملواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في املنصات التعليمية

املساعد اإلدارية
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 -5املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
 -6تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية.
 -7املشاركة في تطبيق إجراءات دخول الطالب وخروجهم من املدرسة والفصول وفق االحترازات الصحية
 -8متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب.
مسجل املعلومات
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تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي
 -3املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص
 -4املشاركة في إعداد االحصائيات املطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية.
ويل أمر الطالب
 -10تحديد نوع الدراسة للطالب في حال استمرار الجائحة إذا كان هناك ما يستوجب ذلك: .
 -11التعاون مع املدرسة في متابعة الحالة الصحية واألداء التعليمي للطالب.
 -12التواصل الفعال مع املدرسة في مستجدات الجوانب الصحية والتربوية للطالب.
 -13توفير البيئة الداعمة لنمو وتطور األطفال في املجاالت النمائية في املنزل.
 -14استثمار أيقونات التواصل عن بعد مع مدير املدرسة أو املوجه الطالبي
 -15االستفادة من خدمات الهاتف االرشادي لالستشارات واالستفسارات.
 -16توفير البيئة الداعمة للتعلم عن بعد ،ومتابعة األداء التعليمي لالبن
 -17حضور مجالس أولياء األمور
 -18التحقق من حساب االبن على منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية ،واستالم الكتب املدرسية من
املدرسة.
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