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  دليل العائالت
المدرسيةان ھده الكراسة ھدفھا تسھيل التواصل بين المدرسة و العائلة و توجيه التالميد و أولياؤھم لمعرفة كيفية مواجھة مختلف حاجيات الحياة   

 

المعلومات خطة عرض  
 

يم ان خطة عرض المعلومات ھي بطاقة تعريف المدرسة النھا تبين الخطوط المتباينة للمؤسسة، االھداف الثقافية و التربوية تاتي تحركھا، تصم

 .المناھج الدراسية و غير الدراسية، باالضافت الى تصميم المناھج التربوية و تنظيم انشطتھا

 الھيكل التنظيمي

MARGHERITA ZANASI دير ة م  ھو المدرس

 مكتب ادارة المدرسة

 اولياء التالميذ
11.15من االثنين الى السبت     - 13.30 

 التالميذ 
10.45من االثنين الى السبت   - 11.10

 

  أوقات الحصص                                                           جدول االلتزامات

 7.55   دخول التالميد                

8.00الحصة األولى                      – 8.55 

8.55الحصة الثانية                       – 9.50 

9.50الحصة الثالثة                     – 10.45 

10.45االستراحة                       – 11.10 

11.10الحصة الرابعة                  – 12.05 

12.05       الحصة الخامسة         – 13.00 

13.00الحصة السادسة                 – 14.00 

ــــــاء يـــوم كل صباح ــــــــاتذة يكــون ثالث ـــــــتعداد أتــــم على الألس ــــــاء الســــــتقبال االس ــــــــذ أولي  الدراســــي الســــير عن للتحـــــدث التالمي
ــــــــائھم و ألبن ــــة  ـــة في المشــــاكل مناقش ان .وجودھـــا حال ــــــاء كل يتـــم األســــبوعي االســــــــتقبال ھـــذا   في ثالث

 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 7/1 – 11/3, 25/3, 8/4, 29/4, 6/5 

ـــة االلكــــــــتروني الموقـــــع على ســـــتجدونھا  ــوزع كمـــا للمؤسس ــــــات  لھــــذه مماثلــــــة نسخ ت ـــــذ كل على األوق يمكن رؤية األساتذة مرتين تلمي
10سنويا بعد الزوال في الفترة ما بين  دسمبر الى غاية   15 الميذ لمجالس األقسام و المؤسسة تنعقد يوم ان انتخابات ممثلي أولياء الت. أبريل  28 أكتوبر  . 

8تسليم النتائج للدورة األولى تكون يوم  فبراير  . 

 تغييرات طارئة على الوقت 



ول أو سبة لألفي بعض الحاالت الخاصة كغياب عدة أساتذة أو رحالت مدرسية، تستطيع أن تطرأ تغييرات على أوقات الدخول و الخروج فتكون بعد وقتھا بالن
تبقى اذن ھذه مسؤولية التلميذ في اخبار . في ھذه الحاالت يكون كل تلميذ على علم بھذا على األقل بيوم واحد قبل حدوث التغيير. قبل أوانھا بالنسبة للثاني
 .عائلته في الوقت المحدد

اذا وقعت تغييرات على الوقت في اليوم نفسه، في ھذه الحالة سترسل . كل تغييرواقع يعلن عنه في القسم بواسطة اعالن كتابي يتم دمجه في دفتر الغياب للقسم
 .رسالة قصيرة عبر الھواتف النقالة كما سبق ذكره في استمارة التسجيل

نظرة على قاء في حالة اضراب األساتذة أو موظفي المؤسسة سنخبرالعائالت بواسطة اعالن ستجدونه في يومية ابنكم أو ابنتكم و في كل الحاالت يمكنكم ال
 .ھذا الخبر على الموقع االلكتروني للمؤسسة

 تقييم السير الدراسي و التربوي للتلميذ

ان النقط التي حصل عليھا التلميذ ھي على شكل أرقام ھي نفسھا . جدوال يبين لكم كيفية تقييم السيرالدراسي البنكم أوابنتكم خالل السنة الدراسية ھنا ستجدون
ھذه النقط ھي التي ستقيم اذا كان ابنكم يستحق النجاح، الرسوب أو الوقف مع اعادة المواد التي تعتبر . نتائج نھاية السنة الدراسية التي ستجدونھا على لوحة

 .كدين مستحق عليه

 :ان عملية التنقيط سواء الدراسية أو التربوية يجب أن تجيب على مطلبين أساسيين ھما

1.  ات أن يعرف و يتتبع كيفية سير القسم بصفة عامة أو التلميذ بصفة خاصة والتدخل إذا استدعت الحاجة لذلك إما أن تسمح للمدرس في أي وقت من األوق

 .بتصحيح  أو تعديل السير الدراسي للتلميذ بھدف تحسين وضعيته

 .تقييم، لكل تلميذ على حدة، الدرجة التي بھا سيصل إلى األھداف الموخاة .2

اف التربوية تعتمد على ھذا الجدول التنقيطي من إن تقييم درجة الوصول لألھد 1 إلى   10. 

 .يرفض أي نھج يقربه  للمادة إما عن طواعية أو عن عجز، ال يشارك في الحوارالتربوي، لم يتمكن من تحقيق أي مطلب من المطالب      3 – 1

  4      جد صعوبة كبيرة في اإللقاءمعرفته مجزئة للغاية، لديه  نقص كبير بالنسبة للغة الخاصة بالمادة، ي  . 

 .معرفته جد سطحية، غير مالئمة إلى حد كبير، لغته غير مفھومة، ھناك  شكوك في إعادته للصياغة و في اإللقاء     5

 .معرفته أساسية و لكنھا مقبولة، لغته مفھومة، ليس بإمكانه تطبيق معرفته في سياقات صعبة     6

7      باستطاعته شخصيا و دائما إعادة الصياغة معرفة مكتسبة، لغة مالئمة، . 

 .اكتسب معرفة كاملة، لديه  إعادة صياغة خاصة ، باستطاعته خلق روابط أكيدة ال شك فيھا، لغته غنية و سليمة     8

9 – 10     عطيات، يعمل بكل استقاللية، يبرز زيادة على المميزات المذكورة أعاله، فإن لديه مؤھالت خاصة في التحليل، في التركيب و في إعادة صياغة الم

 .لديه التميز و اإلبتكار

  كل الشبكات . تستعمل شبكة خاصة دات عالقة وطيدة بمميزات الواجب نفسه) إلخ ........الكتابية، الشفوية، التطبيقية، الھيكلية،( بالنسبة لتنقيط اإلختبارات 
سبقا حتى يكون التنقيط في منتھى الشفافية و الموضوعيةالتنقيطية و معايير تقييم النتائج سيخبر بھا التالميذ م . 

تبار، لكل مادة، درجة بالنسبة  للنتائج الشاملة للدورة األولى أو نتائج آخر السنة الدراسية  سيستعمل سلم عشري أي من واحد إلى عشرة الذي سيأخذ بعين االع
    .وصول االھداف المعرفية واالھداف األساسية الشاملة

 المنح الدراسية

150.00كل مجلس قسم يختار تلميذ يستحق منحة دراسية قدرھا  أورو بإمكانه صرفھا في محالت االعالميات و في المكتبات  . 

فوزاري" يعلن كل سنة عن القيام بمسابقة لمنح طالب السنة الخامسة و المستحقين بجدھم، منحتان دراسيتان   ". 

 ميثاق التعليم و مسؤولية مشتركة

مسؤولية  ار االحترام لخريطة الخدمات المدرسية، للقانون الداخلي للمؤسسة، وللنظام األساسي للطالب و الطالبات، أنشأت المؤسسة اتفاق تربوي ذوفي إط
قانون ( مشتركة ما بين المدرسة والعائلة  245/2007 بوية لشبابناھو عبارة عن عقد تدريبي يربط العائالت باألساتذة للوصول جميعا لألھداف التر).  . 

 .في أول السنة الدراسية ستتوصل كل عائلة بنسخة تمضى من طرف التلميذ و أحد والديه ثم تسلم إلى المھتم بتنسيق القسم



  الديون المدرسية والدروس التقويمية

 .الديون المدرسية نقص في مادة من المواد الدراسية

المواد التي سيعاد تدريسھا للتلميذ الذي أظھر عجزا و صعوبة في فھم ھذه المواد حتى يسترد على  خالل اقتراعات وسط السنة و آخرھا، كل مجلس قسم يحدد
 .األقل نقطة البأس بھا

اء الثالث(ادة أو أكثر في نھاية الدورة األولى يلتقي منسق القسم بأولياء التالميذ بعد الزوال لتسليمھم النتائج و الديون المدرسية في حالة ضعف التلميذ لم 8 
عتادة من منتصف شھر فبراير إلى أوائل شھر أبريل تنظم المدرسة دروس تعقد في اوقات السير العادي للدراسة أي صباحا أو في االوقات الغير الم). فبراير 

متابعة . ة تجدونھا في مذكرة التلميذاستعمال الزمان للدروس التقويمية تجدونه في الموقع اإللكتروني للمؤسسة أو تبعث إعالنات خاص. للدراسة أي بعد الزوال
واخبارھم الدارة ھذه الدروس إجبارية، غير أن أولياء التالميذ يستطيعون أن يقرروا رغبتھم في استفادة ابنھم من ھذه المبادرة المنظمة من طرف المدرسة 

التقويمية يجتاز كل تلميذ اختبار تستطيع المدرسة من خالله أن تعرف في نھاية الدروس . المدرسة بھذا و ذلك بواسطة مأل االستمارة المرفوقة بورقة النتلئج
 .إذا كان التلميذ قد دفع الديون المستحقة عليه أم ال

ھائي يسمح للتلميذ باإلنتقال إلى في نھاية السنة الدراسية يستمر مجلس القسم في إجراءات تنقيط السير المدرسي و سلوك كل تلميذ، كي يحصل على حكم ن
إن أولياء التلميذ المعلق مطالبين بسحب ورقة من االدارة تبين مواد النقص عند ابنھم وذلك ابتداء من منتصف اليوم التالي . القسم التالي أو تعليقه أو تكراره

 .القتراع قسمه

متابعة ھذه الدروس . لكتروني للمؤسسة و بواسطة اعالنات ترفق في مذكرة كل تلميذستنظم المدرسة دروسا تقويمية صيفية  سيعلم عن وقتھا في الموقع األ
بواسطة مأل االستمارة  إجبارية، لكن يمكن الولياء التالميذ تقرير استفادة ابنھم من ھذه المبادرة المنظمة من طرف المدرسة وھم مطالبين باخبار االدارة بھذا

 .المرفوقة بورقة النتائج

لھم إلى القسم بارات ھذه الدروس التقويمية في أوائل أيام شھر سبتمبر و مباشرة سيجتمع مجلس القسم لمناقشة نتائج  التالميذ المعلقين و تقرير انتقاستقام اخت
ستتلقى العائالت الخبر بواسطة ملصق في بھو المدرسة. التالي .   

 السجل الخاص، النسخ، الموقع اإللكتروني للمؤسسة
 .السجل الخاص للتلميذھو اداة مھمة لضبط غياب و تأخر التلميذ

 :إن ادارة التلميذ تمنح السجل الخاص، محتفظة على االعتبارات التالية

، فإن ولي التلميذ مطالب شخصيا بسحب السجل الخاص و ترك )قبل نھاية شھر يوليوز (بالنسبة لتالمذة السنة األولى، والجل تسھيل طلب التسجيل  .ب 
ي السجل نفسهامضائه ف . 

ان يسحبوا السجل و ترك امضائھم ) أو التلميذ نفسه إذا بلغ سن الرشد ( بالنسبة لتالمذة المستوى الثاني، الثالث، الرابع و الخامس فعلى أولياء أمورھم  .ت 
قبل و ليس بعد عليه و ذالك  30 م قبل ھذا بترك امضاء الوالدة على السجل حتى إن والد التلميذ الذي يترك امضاءه في االدارة، عليه ان يھت. من سبتمبر 

و العكس صحيح(تستطيع ھي كذالك بالقيام بما يجب القيام به إذا دعت الضرورة  لذلك   ). 

جل الخاص للتلميذ في للسإن ادارة التالميذ، خالل السنة الدراسية وبنفس االجراءات المذكورة سابقا، و بعذ دفع القيمة المالية الواجبة، تترك النسخة الثانية  .ج 
. إذا لم يبلغ التلميذ سن الرشد فإنه يستطيع الحصول على نسخة ھذا السجل فقط بحضور أحد الوالدين. الضياع، السرقة أو استخدام جميع صفحاته: حاالت

   .وتتكلف االدارة بتسجيل كل ھذا في قائمة النسخ الموزعة

الطباعة:  بامكان ا لتالميذ استعمال آلة الطباعة الموجودة في بھو المدرسة و لكن بعد اقتناء بطاقة النسخ، إذ بامكان القسم أو حتى التلميذ وحده بحسب  
200، 100حاجياته اقتناء بطاقة قيمة نسخھا  أو   300 نسخة بعد دفع المال الواجب دفعه للحارس العام المكلف  . 

في نفس المكان الذي وضعت فيه آلة الطباعة) ي االختبارات االوراق المزدوجة المستعملة ف( يمكن شراء اوراق بروتوكوالت  . 

www.vallauricarpi.it الموقع اإللكتروني للمؤسسة ھو  

كل االعالنات التي يجب أن تصل إلى   .و ككل المواقع اإللكترونية، يجمع كل االخبار الخاصة بمؤسسة الفالوري و يعطي معلومات للتالميذ وألولياء أمورھم
يوجد كذالك في ھذا الموقع جدول التوقيت لكل لقاءات مجالس االقسام، و . وجودة كذلك في ھذا الموقع في قسم االتصاالت في االسفل على اليساراآلباء م

  .اللقاءات الجماعية لآلباء

 .باستعمال كلمة السر يمكن مراقبة غياب االبن

 الغياب، التاخر و الخروج قبل أوانه
 ...........ماذا يجب عمله إذا



1إذا كان الغياب من  .......1 إلى   5 ايام  : 

تقديم مبرر الغياب واجب حتى . يقدم السجل الخاص و الموقع عليه من طرف ولي التلميذ إلى استاذ الحصة االولى لليوم االول لدخوله المدرسة بعد الغياب
في حالة نسيان السجل في البيت، يمكن للتلميذ ان يقدم ). ب ما ينص عليه القانون يستطيعون ترك توقيعھم بانفسھم وھذا حس(على التالميذ البالغين سن الرشد 

إلى عدم قبول التلميذ الغياب الغير المبرر خالل ثالثة ايام يدفع بالمدرسة بعد اخبار العائلة،. تبريراته في اليوم الموالي . 

6إذا كان غياب التلميذ من  .......2 ايام فما فوق  :  

في حالة ). وھذا حفاظا على سالمة الموجودين في المدرسة من كل مرض معدي ( ة يقدم السجل الموقع مرفوقا بشھادة طبية تشھد بشفاء التلميذ في ھذه الحال
مرفوقا بشھادة ذاتية ، يقدم التلميذ عند عودته السجل الموقع من طرف احد والديه )المتعلقة بالمشاكل العائلية االستثنائية ( الغياب لسبب من االسباب االخرى 

 .يكتبھا الوالد نفسه تبين سبب غياب التلميذ

 :التلميذ المتأخر .......3

إن االنظباط في الوقت ھو عالمة  احترام لالستاذ ). مرتبطة بوسائل النقل أو اسباب خطيرة ( يجب ان يبقى التاخر شيئا استثنائيا ال يقع إال في حاالت خاصة  
. في حالة الغياب المتكرر، سيبعث  منسق القسم بانذار الى عائلة التلميذ. و لھذا يجب احترام الوقت بعناية خاصة. ع مقاطعة الدرسو لزمالء القسم كما يمن

مدرسة بابالغ عدم تقديم ھذا ال يسمح للتلميذ بالدخول إلى القسم و متابعة دروسه و ستقوم ادارة ال. يجب تقديم السجل الموقع و المبرر للتاخر في اليوم التالي
 .العائلة بھذا حتى تتحرر من كل المسؤوليات

و بعد تقديم إن الدخول في وقت ال ينطبق مع وقت الدخول العادي للمؤسسة يكون ممكنا بعد اخد ادن من طرف مسؤول المدرسة  أو احد معاونيه الموكلين، 
ف التلميذ نفسه ان كان بالغاالسجل الخاص بالتلميذ موقعا من طرف ولي أمره ان كان قاصرا، أو من طر . 

 :يراد الخروج قبل الحصة االخيرة ........4

 .الخروج قبل اوانه يجب ان يكون فقط في حاالت استثنائية

بواسطة السجل الخاص للتلميذ، إلى ادارة المدرسة قبل الساعة " الخروج قبل االوان" يجب ان يقدم طلب  10.45 ة  و ھذا لتوقيعه من طرف مسؤول المدرس 
 .او احد موكليه

يستطيع البالغين تقديم . يا ال يستطيع التالميذ القاصرين الخروج قبل االوان اال برفقة ولي االمر؛ و في حالة التعذر يجب على العائلة ان تبلغ الرئاسة بھذا ھاتف
 .طلبا مكتوبا من طرفھم اذا كانوا حاصلين على اذن من  اولياء امورھم

االدارة في وقت االستراحة و يقوم بعرضه على االستاذ الموجود في القسم ساعة الخروج و الذي سيقوم بدوره بتسجيل ھذا في سجل  يسحب التلميذ السجل من
 .القسم
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فان طلب الخروج قبل الوقت المعتاد  او يقومون بنشاطات رياضية، يشاركون بھا في سباقات،) دروسا موسيقية مثال ( بالنسبة للذين يتابعون دروسا اخرى 
و تجدر االشارة ھنا بان ھذه التصاريح يستطيع ان . يجب ان يقدم من طرف العائلة في بداية السنة الدراسية، مرفوقا بكل الوثائق التي تعزز الطلب المتقدم به  

بسبب ضعف مستواه الدراسي يكون لھا وقعا سلبيا على دراسة  التلميذ الذي يمكن ان تعطى له الدروس التقويمية .  

 ھيئات المؤسسة
 مجلس القسم

يتكون من كل اساتذة ذلك القسم، من ممثلي اولياء التالميذ و من ممثلي التالميذ، الذين يجتمعون في وقت غير وقت الدراسة، ھدفه صياغة مقترحات الجل 
و تسھيل العالقات بين االساتذة، اولياء الألمور ....) مدرسية، جوالت ارشادية،إلخكتب مدرسية، برامج، انشطة تكميلية، رحالت (العمل الدراسي و التربوي 

 .و التالميذ

 مجلس المؤسسة

 آطا ، اساتذة منتخبين من طرف االساتذة،)العضو الممثل للقانون ( مسؤول المدرسة : على ھيئة جماعية للمؤسسة النه يضم ممثلي كل المكوناتأ ھو

، اولياء االمور منتخبين من طرف اولياء االمور و تالميذ منتخبين من طرف التالميذطاآمنتخبين من طرف موظفي  . 

 .ھذا المجلس يترأسه ممثل الولياء التالميذ

 اجتماع االقسام
بوعا يتم سحبه من االدارة ثم ، فإن ممثلي التالميذ او ممثلي اولياء االمر يستعملون مط)مرتين على االكثر من أكتوبر الى مايو ( جتماع االقسام ا تنظيم لطلب

 .رده اليه مرة اخرى وذلك للحصول على اذن من مسؤول المدرسة

شة مشاكل بالنسبة الجتماعات التالميذ فيجب ان يوثق المطبوع من طرف االساتذة الذين ستستعمل ساعات دراستھم لصالح االجتماع الذي يرجى منه مناق
يجب . طاء اھمية لكل ما دار في االجتماع مع التركيز المناسب للصعوبات و المشاق الحاصلة في حالة وجودھاھي طريقة الع: القسم، يجب ان يعد تقريرا

ان التقارير تعتبر عنصرا . على ممثلي التالميذ ان يتركوا النسخة االصلية للتقرير في االدارة خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام، و يتركوا نسخة لمنسق القسم
ن الجتماع في المرة القادمةاساسيا الخد اذ .   

 

 


