Ministry of Education

بشــأن :تكليف وكيل الشؤون التعليمية
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة
.1
.2
.3
.4

املستوى املنخفض
املستوى املتوسط
املستوى العالي
املستوى العالي جدا
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.

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف وكيل شؤون الطالب
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي

❖
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 .1املستوى املنخفض
 .2املستوى املتوسط
 .3املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
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).

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف وكيل الشؤون المدرسية
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
 .1املستوى املنخفض
 .2املستوى املتوسط
 .3املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 .1العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص :
 .2املشاركة في التوعية الصحية ومتابعة تقيد املعلمين والطالب باإلجراءات االحترازية في الفصول واملمرات وساحات ملدرسة ،والدخول والخروج من
والى املدرسة
 .3متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل املدرسة. .
 .4تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية
 .5تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني ( آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).
 .6تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق املدرسة ( مصادر التعلم  ،املختبرات املدرسية ،معامل الحاسب األلي . .) ...
 .7تجهيز الفصول بالتقنيات الالزمة لتمكين املعلمين من البث املتزامن. .
 .8تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها املعلمون في تنفيذ املهام التدريسية عن بعد في حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف المعلم
اليوم :االحد

قرار التكليف
التاريخ:

 1443/ 6 / 13هـ

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي .
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي
 -1املشاركة الفاعلة مع إدارة املدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ املهام التعليمية والتوعوية
 -2التعاون مع الوكالء في تنفيذ املهام األدائية التي تخص تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل املدرسة والفصل
بالتحديد.
 -3االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي املطبق في املدرسة.
 -4إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى املقررات الدراسية
 -5تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي ،سياسة االستخدام والخصوصية).
 -6تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة
الدروس واإلثراءات التعليمية ،واستثمار البث التلفازي والرقمي.
 -7تنفيذ االختبارات حضوريا وعن بعد.
 -8التصميم التعليمي للدروس وفق البث املتزامن وتفعيل آليات الرصد والتقويم .املستوى املتوسط فأعلى

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
السجل املدني

االسم

التوقيع

السجل املدني

االسم

الختم

@MOE_TAB_04_0046

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

التوقيع

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيزبن عودة الدليل

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف معلم الموهوبين
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي .
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي
 -1تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز.
 -2املشاركة 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 .

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف معلم التربية الخاصة
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443هـ وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي :
 -1املشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص. .
-2

تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في املدرسة.

 -3املشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف رائد النشاط
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي -
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واالجرائي باإلضافة إلى األتي
 -1تدريس الحصص املسندة له في تخصصه في املدرسة
 -2املشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل املدرسة والفصول الدراسية
 -3املشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف الموجه الطالبي
التاريخ:
اليوم :االحد
االسم
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرارمعـالي وزيـر
التعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرارواستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم
العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام 1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة
باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :
املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي .
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي :
 -1التعرف على احتياجات الطالب حسب املستجدات الحالية ،واملشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها.
 -2تبصير منسوبي املدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية
 -3تنفيذ دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم.
 -4توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.
 -5تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسية واجتماعية.
 -6لتهيئة اإلرشادية والدعم النفس ي واالجتماعي.
 -7متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات املدارس األهلية والعاملية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة
بالتعاون مع مدير املدرسة
 -8متابعة 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.
 -9اكتشاف 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
 -10تطبيق لوائح السلوك الرقمي والتوعية بها
 -11التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في املد رستم .
 -12تدريس الحصص املسندة له في حال وجود عجز في تخصصه باملدرسة وفق آلية سد العجز.
 -13توعية الطالب بخط مساندة الطفل ( )۱۹۹۱۱۰والية التواصل من خالله •
 -14حصر الطلبة املتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األساليب اإلرشادية املناسبة لهم واالستنارة بدليل برنامج اإلرشاد وقت األزمات ( إشراق).
 -15تزويد الطالب باملعلومات اإلرشادية املناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفس ي واالجتماعي والتربوي.
 -16متابعة الفاقد التعليمي وإعداد خطط املعالجات التربوية
 -17حصر املشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب وإعداد خطط املعالجات التربوية .
 -18تنمية القيم في نفوس الطلبة االحترام  -االنضباط -الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج اإلرشادي تعزيز).
مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
يعتمد مدير املدرسة  :االسم :عبدالعزيزبن عودة الدليل

@MOE_TAB_04_0046

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف رائد النشاط
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واالجرائي باإلضافة إلى األتي
 -1تدريس الحصص املسندة له في تخصصه في املدرسة
 -2املشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل املدرسة والفصول الدراسية
 -3املشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :تكليف الموجه الصحي
التاريخ:
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي
 .1متابعة الطالب يوميا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.
 -2تفقد 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 .

 -4نشر الوسائل التوعوية ملنسوبي املدرسة وأولياء األمور بالوسائل املتاحة كاآلتي
 - -5االستفادة 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 :

 -8تحديث بيانات التواصل بين املدرسة واملركز الصحي.

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :محضر المختبر
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
التاريخ:

 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى األتي .
 -1تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية
 -2املشاركة 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

 -4املشاركة 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.

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :المساعد االداري
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
التاريخ:

 1443/ 6 / 13هـ

االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باالضافة إلى اآلتي
 -1املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص .
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تنفيذ املهام املوكلة له في التوعية الصحية.

 -3املشاركة 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

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

Ministry of Education

بشــأن :مسجل المعلومات
اليوم :االحد
رقم السجل المدني

قرار التكليف
التاريخ:
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االسم

أنا مدير املدرسة .................................................. :
بنـاء على قراروزارة التعليم بعودة طلبة املراحل االبتدائية حضوريا اعتبارا من األحد  20/6/1443واستنادا على الصالحيات املمنوحة لنـا
والـواردة بقـرارمعـالي وزيـرالتعلـيم رقـم 37617168وتـاريخ 1437 /4 /1ه  ،والقاض ي بمنح مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار
واستنادا إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  1442و ال ـ ــدل ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
1443ه وبمقتض ى النظام  ،فقد تقررتكليفكم الى جانب مهامكم السابقة باملهام التالية بمشيئة هللا ما يلي :

املهام واملسؤوليات في وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة لكل صف دراس ي
املستوى املنخفض  -املستوى املتوسط  -املستوى العالي
تنفيذ املهام املحددة وفق الدليل التنظيمي واالجرائي باإلضافة إلى األتي
 -1املشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل املدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.
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املشاركة في إعداد االحصائيات املطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية

مع علمنا بأنك على قدرهذا األمر .فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السروالعلن وهللا املعين لك في أمرك.
شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك..
اسم املكلف......................................................... :
التوقيـ ــع............................................................. :
التاريـ ــخ........................................................... :

الختم

@MOE_TAB_04_0046

يعتمد مدير املدرسة :
االسم :عبدالعزيز بن عودة الدليل

حقيبة التكاليف والمهام وفقا للنماذج التشغيلية املدرسية املعتمدة

مدرسة احلارث بن نوفل

