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فهر�س النماذج وال�سجالت للرو�ضة
ا�سم النموذج/ال�سجل
ا�ستمارة بيانات الطفل ال�شخ�صية
الك�شف الطبي لريا�ض الأطفال
املقابلة الفردية
املقابلة الثنائية
تعهد ويل الأمر االلتزام بالتعليمات
املوافقة على النقل يف احلاالت الطارئة
خطاب قبول طفل يف الرو�ضة
خطاب حتويل طفل يف الرو�ضة
جدول توزيع فرتات الربنامج اليومي على املعلمات
جدول توزيع فرتات االنتظار اليومي
بيان املناوبة اليومي
جدول الأن�شطة اليومية للمناوبة
التقرير اليومي للمناوبة
بيان ت�سليم وا�ستالم منهج ريا�ض الأطفال املعتمد للمعلمات
�سجل م�شرتيات الرو�ضة
�أمر مطالبة
�سجل الوارد العام
بيان اطالع املوظفات على التعاميم
�سجل ال�صادر العام
ت�سليم املعامالت
�سجل دوام املوظفات
�سجل ا�ستئذان املوظفات
النموذج :بيان ب�أ�سماء الأطفال املت�أخرين �صباحاً
�سجل ا�ستئذان الأطفال �أثناء الدوام الر�سمي
بيان ح�ضور وغياب �أطفال الرو�ضة
طلب �صيانة
ا�ستمارة موافقة ويل �أمر الطفل لال�شرتاك يف النقل املدر�سي
اخلطة الأ�سرية
اخلطة التعليمية الفردية
بيان ا�ستالم عهدة
حم�ضر فقد �أو �إتالف مواد
حم�ضر مناقلة عهدة
بيان ح�صر الو�سائل التعليمية
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مقدمة

تعد رعاية الطفولة املبكرة وتن�شئتها ا�ستثمار ًا حلياة الطفل الذي هو يف احلقيقة ثروة الأمة ب�أكملها مما ي�سهم يف
بناء �شخ�صيته يف كافة جوانبها ،كما �أن �أهمية هذه املرحلة تكمن يف اعتبارها مرحلة ت�أ�سي�سية تبنى عليها مراحل
النمو الأخرى ،ومن خاللها تن�ش�أ القدرة على التعلم والتحكم يف جوانب النمو املختلفة (اجل�سمي ،والعقلي ،واالنفعايل،
واالجتماعي).
ومما ي�ؤكد على اهميتها ا�شارة الن�صو�ص القر�آنية �إليها يف قوله تعاىل } هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ ُت َر ٍاب ُث َّم ِمنْ ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِمنْ َع َل َق ٍة ُث َّم
ُي ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًل ُث َّم ِل َت ْب ُل ُغوا �أَ ُ�ش َّد ُك ْم ُث َّم ِل َت ُكو ُنوا ُ�ش ُي ً
وخا َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ُي َت َو َّفى ِمنْ َق ْبل َو ِل َت ْب ُل ُغوا �أَ َج ًل ُم َ�س ًّمى َو َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ { �سورة غافر . 67
وتعد الطفولة املبكرة منطلق ًا للتطوير امل�ؤ�س�سي يف ا�سرتاتيجية التعليم العام من خالل متكينها من ت�شخي�ص واقعها
وو�ضع اخلطط لتطوير �أدائها ،وتعد الرو�ضة واحل�ضانة من امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية التي ينبغي �أن يكون لها هيك ًال
تنظيمي ًا وا�ضح ًا وحمدد ًا وو�صف ًا وظيفي ًا للمهام والإجراءات الالزمة لتطبيق خطط التطوير وتنفيذ عمليات التح�سني التي
متكن الرو�ضة من �أداء وظائفها لتحقيق الأهداف املرجوة منها.
وي�أتي هذا الدليل ك�أحد الأدوات املهمة التي قام ب�إعدادها م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام
(تطوير) ووزارة التعليم مب�شاركة جمموعة من االخت�صا�صيني الرتبويني واخلرباء الإداريني واال�ستعانة بعدد من املراجع
ذات العالقة يف تنظيم �أعمال ريا�ض الأطفال واحل�ضانات من لوائح و�أدلة وتعليمات  ,ومتت مراجعته من م�شرفات
تربويات ومديرات مدار�س ومعلمات وخمت�صني من معهد الإدارة .و�سوف يعمل تطبيقه ـ ب�إذن اهلل ـ ـ على تي�سري العمل
وحتديد امل�س�ؤوليات وا�ستثمار املوارد الب�شرية واملادية.
و�آمل من زميالتي من�سوبات ريا�ض الأطفال واحل�ضانة العمل على تطبيق الدليلني ال�ستثمار املوارد الب�شرية واملادية
بالرو�ضة واحل�ضانة والتي ت�سهم يف رفع م�ستوى الأداء وجتويده.
وزير التعليم
عزام بن حممد الدخيل
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أهداف الدليل :

يعمل الدليل على حتقيق عدد من الأهداف وهي على النحو التايل:
• •توثيق �إجراءات عمل وا�ضحة و�سهلة اال�ستخدام للعاملني يف ريا�ض الأطفال واحل�ضانات.
• •توحيد �إجراءات العمل يف احل�ضانة وريا�ض الأطفال .
• •تو�ضيح م�سار العملية و�إجراءاتها وحتديد املخت�ص.
• •ي�ساعد على ت�سل�سل الإجراءات وان�سيابها بال�شكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية.
• •احلد من االجتهادات ال�شخ�صية وتفاوت الإجراءات من موظف �إىل �آخر.
• •�سهولة املتابعة والإ�شراف نظر ًا لو�ضوح الإجراءات والتعليمات.
حدود الدليل:

ي�شتمل الدليل الإجرائي على جمموعة من العمليات والإجراءات والبالغ عددها( )22عملية تتم بريا�ض االطفال واحل�ضانة
وعدد (  )5عمليات تتم باحل�ضانة تقوم بها العنا�صر واللجان وفرق العمل فيهما.
المصطلحات:

الدليل الإجرائي  :و�صف للعمليات والإجراءات التي تقوم بها العنا�صر واللجان العاملة يف الرو�ضة واحل�ضانة.
العملية :جمموعة من الأن�شطة املرتابطة التي ي�ؤدي تنفيذها �إىل حتويل مدخالت حمددة ملخرجات مطلوبة باالعتماد على
ت�سل�سل وا�ضح وحمدد.
بطاقة العملية :ت�شتمل على الهدف من العملية والإجراء وجماالت التطبيق والوثائق ذات العالقة بالإ�ضافة �إىل التعريفات
للم�صطلحات واخلطوات الإجرائية يف تنفيذ كل عملية والنماذج امل�ستخدمة يف البطاقة.
مفاتيح الترميز:

�أو ًال  :ريا�ض الأطفال
يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز العمليات والإجراءات :
(ع) عملية.
م.ر.ع( :م) مديرة( .ر) رو�ضة.
(ع) عملية.
(ر) رو�ضة
و.ر.ع( :و) وكيلة
ترميز النماذج :

يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز النماذج:
م.ر.ع.ن( :م) مديرة( .ر) رو�ضة( .ع) عملية
(ع)عملية
(ر)رو�ضة.
و.ر.ع.ن( :و)وكيلة.

(ن)منوذج.
(ن)منوذج.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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ثاني ًا  :احل�ضانة
يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز العمليات والإجراءات :
		
م.م.ع( :م) مديرة.

		
(م) :مرفق تعليمي /م�ستقل

(ع) :عملية.

و.ح.ع( :و) وكيلة		

				
(ح) :ح�ضانة

(ع) :عملية.

ترميز النماذج :

يكون للرموز التالية داللتها يف ترميز النماذج:
(م) :مرفق تعليمي /م�ستقل
		
م.م.ع.ن( :م) مديرة.
			
(ح) :ح�ضانة
		
و.ح.ع.ن( :و)وكيلة.
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(ع) :عملية
		
(ع):عملية

(ن):منوذج.
(ن):منوذج.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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العمليات واإلجراءات في الروضة
12

العمليات واإلجراءات:

يحدد الدليل العمليات والإجراءات الرئي�سة والفرعية التي مت �إعدادها من خالل حتديد اخلطوات التي يتم من خاللها
تنفيذ هذه العمليات والإجراءات و و�ضعها وفق ت�سل�سل منطقي لكل عملية و�إجراء على حدة كما تو�ضحها بطاقات
العمليات التي حتتوي على الإجراءات التي يقوم بها املوظفون يف الرو�ضة ب�شكل وا�ضح وحمدد للم�س�ؤولية املتعلقة ب�إمتام
هذا الإجراء ،كما مت حتديد النماذج امل�ستخدمة ب�شكل موثق ومرمز وم�صنف ح�سب العام الدرا�سي.
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رقم العملية )1( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعريفات

املخت�ص

		
ا�سم العملية  :القبول

حتديد الإجراءات املتبعة يف قبول وت�سجيل الأطفال يف الرو�ضة.
الأطفال.
 1/3الئحة تنظيم العمل الداخلي لريا�ض الأطفال.
 2/3التعاميم املنظمة للقبول والت�سجيل.
� 3/3ضوابط وتعليمات م�شروع الق�سائم املالية لرو�ضات الأطفال الأهلية.
 1/4ويل الأمر :والد الطفل �أو من يقوم مقامه �شرعا.
 2/4منهج ريا�ض الأطفال :املنهج املعتمد ملرحلة ريا�ض الأطفال.
3/4املقابلة الفردية :اللقاء الذي يتم بني املعلمة والأم لتو�ضيح بع�ض الأمور اخلا�صة
بالطفل.
4/4املقابلة الثنائية :اللقاء الذي يتم بني املعلمة والأم والطفل لتخفيف حدة انف�صال الطفل
عن البيت واالتفاق على �أ�ساليب توجيه الطفل ودعمه وم�ساعدته.
5/4دليل الرو�ضة الرتبوي :دليل يعمل على ن�شر الوعي لأولياء الأمور بفل�سفة و�أهداف منهج
ريا�ض الأطفال و�أن�شطة الرو�ضة ومتطلباتها.
العملية

1/5
2/5

وكيلة الرو�ضة
3/5
امل�ساعد االداري
م�سجل املعلومات
امل�ساعدة الإدارية
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رمز العملية ( :و.ر.ع)01-.

4/5
5/5
6/5
7/5
8/5

الإجراء
يبد�أ ت�سجيل الأطفال يف الرو�ضة بناء على التعاميم املنظمة للت�سجيل والقبول.
ت�سهيل قبول الأطفال ح�سب الطاقة اال�ستيعابية للرو�ضة وا�ستكمال الإجراءات
النظامية.
الت�أكد من ال�سن النظامي للطفل وفقا ملا يلي:
• •م�ستوى �أول :من �3سنوات �إىل �4سنوات
• •م�ستوى ثاين :من �4سنوات �إىل �5سنوات
• •م�ستوى ثالث :من �5سنوات �إىل �6سنوات
ح�صر ال�شواغر يف جميع امل�ستويات يف الرو�ضة
تثبيت الت�سجيل يف النظام االلكرتوين املعتمد.
تطبيق �إجراءات ا�ستالم طلب الت�سجيل .
القيام با�ستالم ملف الطفل ورقيا
الت�أكد من الوثائق املطلوبة ومطابقتها بالأ�صل(�صورة من �شهادة امليالد� ,أو
�صورة من بطاقة العائلة امل�ضاف فيها الطفل ,خمطط املنزل...,الخ)

املخت�ص

العملية

امل�ساعدة الإدارية

9/5
10/5
11/5

املعلمة

12/5
13/5

امل�ساعدة الإدارية

14/5
15/5
16/5

م�سجل املعلومات

17/5
18/5

املعلمة
امل�ساعد االداري

19/5
20/5
21/5

الإجراء
الت�أكد من تعبئة البيانات املتعلقة بالطفل وفقا للنموذج (و.ر.ع.ن)01-01-.
حتويل الطفل لك�شف اللياقة الطبي وفق النموذج (و.ر.ع.ن.)02-01-.
تبليغ �أولياء الأمور بقبول الطفل وحتديد موعد املقابلة.
�إجراء املقابلة الفردية(الأم واملعلمة) والثنائية (الأم والطفل واملعلمة) وتعبئة
منوذج (و.ر.ع.ن )03-01-.والنموذج (و.ر.ع.ن )04-01-.واالحتفاظ بها.
ت�سليم مناذج الت�سجيل لويل الأمر وفق النموذج (و.ر.ع.ن)05-01-.
والنموذج (و.ر.ع.ن)06-01-.
االحتفاظ بجميع النماذج يف ملف الطفل.
ا�ستالم ملف الطفل الورقي بعد الت�أكد من تعبئة جميع النماذج والتوقيع
عليها.
�إدخال بيانات الأطفال املقبولني يف الرو�ضة م�صنفة ح�سب امل�ستويات وفقا
للنظام احلا�سوبي.
ا�سترياد البيانات املتعلقة بالأطفال املقبولني من خالل النظام احلا�سوبي
املعتمد.
الت�أكد من وجود بيانات الطفل يف ك�شوفات الرو�ضة وفقا للنظام احلا�سوبي
املعتمد
طباعة ك�شوف �أ�سماء الأطفال لت�سليمها للمعلمات
ا�ستالم قوائم �أ�سماء الأطفال ومطابقتها والبدء يف ت�سجيل ح�ضور الأطفال
ت�سليم ويل الأمر دليل الرو�ضة الرتبوي يف بداية العام

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
و.ر.ع.ن01-01-.
ا�ستمارة الت�سجيل
1/6
و.ر.ع.ن02-01-.
منوذج الك�شف الطبي
2/6
و.ر.ع.ن03-01-.
منوذج مقابلة فردية
3/6
و.ر.ع.ن04-01-.
منوذج مقابلة ثنائية
4/6
و.ر.ع.ن05-01-.
تعهد ويل الأمر االلتزام بالتعليمات
5/6
 6/6منوذج املوافقة على النقل يف احلاالت الطارئة و.ر.ع.ن06-01-.

مكان احلفظ
ملف الطفل
ملف الطفل
ملف الطفل
ملف الطفل
ملف الطفل
ملف الطفل

مدة احلفظ
فرتة بقاء
الطفل يف
الرو�ضة
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رقم العملية )2( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات

ا�سم العملية  :النقل والتحويل		

رمز العملية ( :و.ر.ع)02-.

حتديد الإجراءات املتبعة يف انتقال الأطفال من مرحلة �إىل �أخرى ومن واىل الرو�ضة
والتحويل �إىل املراكز املخت�صة للرتبية اخلا�صة ح�سب احلالة.
الأطفال.
 1/3الئحة تنظيم العمل الداخلي لريا�ض الأطفال
 2/3التعاميم املنظمة لالنتقال والتحويل.
 1/4ويل الأمر :والد الطفل �أو من يقوم مقامه �شرعا.
 2/4كتب منهج ريا�ض الأطفال :املنهج املعتمد ملرحلة ريا�ض الأطفال.
 3/4املراكز املخت�صة :ريا�ض الأطفال التي تت�ضمن الدمج ومراكز ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
العملية

الإجراء
املخت�ص
 1/5نقل الأطفال من الرو�ضة �إىل رو�ضة �أخرى:
 1/1/5الت�أكد من قبول الطفل يف الرو�ضة املنقول �إليها وفق منوذج(و.ر.ع.)01-02-.
امل�ساعدة الإدارية
ً
 2/1/5نقل ملف الطفل الكرتونيا على النظام احلا�سوبي للرو�ضة التي مت النقل �إليها
م�سجل املعلومات
الت�أكد من ا�ستكمال جميع حمتويات ملف الطفل الورقي وت�سليمه لويل �أمر
3/1/5
امل�ساعدة الإدارية
الطفل وتوقيعه على اال�ستالم.
 2/5حتويل الأطفال �إىل املركز املخت�ص:
 1/2/5اكت�شاف احلاالت التي ت�ستدعي التحويل للمراكز املخت�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة.
املعلمة
 2/2/5مقابلة ويل الأمر لإي�ضاح امل�شكلة .
 3/2/5حتويل الطفل للمركز الطبي لتحديد احلالة .
املديرة
حتويل الطفل لوحدة ريا�ض الأطفال مبكتب التعليم لتحديد الرو�ضة املخت�صة
4/2/5
وفق منوذج (و.ر.ع.)02-02-.
النماذج وال�سجالت
مدة احلفظ
مكان احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
عام واحد
ملف النقل
و.ر.ع01-02-.
منوذج خطاب قبول طفل
1/6
عام واحد
ملف الطفل
و.ر.ع02-02-.
منوذج حتويل طفل
2/6
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رقم العملية )3( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات
املخت�ص

وكيلة الرو�ضة

ا�سم العملية � :إعداد جدول الفرتات اليومية

تو�ضيح الإجراءات واخلطوات املتبعة يف �إعداد جدول الفرتات اليومية.
يطبق هذا الإجراء على �إعداد جدول الفرتات اليومية لربنامج الرو�ضة .
 1/3الئحة تنظيم العمل الداخلي يف ريا�ض الأطفال.
 2/3منهج ريا�ض الأطفال املعتمد من وزارة التعليم .
الربنامج اليومي  :جدول ينظم ويوزع الزمن خالل اليوم الدرا�سي .
الفرتة :فرتات زمنية متتابعة وحمددة تختلف من فرتة لأخرى ح�سب �أغرا�ضها وحقائقها
وت�سمى (احللقة ,الوجبة ,اللعب احلر يف اخلارج ,العمل احلر يف الأركان ,اللقاء الأخري)
العملية
1/5
1/1/5
2/1/5
3/1/5

املديرة
وكيلة الرو�ضة

4/1/5
5/1/5
6/1/5
2/5
1/2/5

وكيلة الرو�ضة
املعلمات

رمز العملية ( :و.ر.ع)03-.

2/2/5
3/2/5
4/2/5
5/2/5
6/2/5
3/5

الإجراء

الربنامج اليومي:
�إعداد مقرتح جدول الربنامج اليومي.
عر�ض جدول الربنامج اليومي على املعلمات والتعرف على مالحظاتهن
ومعاجلتها.
عر�ض جدول الربنامج اليومي على مديرة الرو�ضة العتماده وفق النموذج
(و.ر.ع.ن.)01-03-.
اعتماد جدول الربنامج اليومي.
ت�سليم املعلمات جدول الربنامج اليومي املعتمد وعدم التغيري وااللتزام به.
و�ضع اجلدول يف مكان بارز يف مكتب املديرة ,الوكيلة ,غرفة املعلمات,
الف�صول.
جدول فرتات االنتظار:
�إعداد �سجل توزيع فرتات االنتظار وفق منوذج(و.ر.ع.ن�.)02-03-.أو عرب
الربنامج احلا�سوبي للجداول واخلا�ص بفرتات االنتظار.
مراجعة جدول فرتات االنتظار.
تدوين فرتات االنتظار يف جدول الربنامج اليومي.
حتديد املعلمات الغائبات ب�شكل يومي.
تدوين فرتات الربنامج اليومي للمعلمة الغائبة يف �سجل فرتات االنتظار وفق
النموذج (و.ر.ع.ن.)02-03-.
توقيع املعلمات املنفذات لالنتظار وفق النموذج رقم(و.ر.ع.ن.)0-03-.
جدول املناوبة اليومية:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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العملية

الإجراء
املخت�ص
 1/3/5التعرف على رغبات ومقرتحات املوظفات يف اختيار �أيام املناوبة.
وكيلة الرو�ضة
 2/3/5حتديد �أيام املناوبة خالل العام الدرا�سي وحتديد املوظفات املناوبات.
 3/3/5التوقيع على �سجل املناوبة وااللتزام به وفق منوذج(و.ر.ع.ن.)03-03-.
التوقيع على جدول املناوبة يف حالة التبديل �أو غياب املناوبة وفق النموذج
املناوبات
4/3/5
(و.ر.ع.ن.)03-03-.
 5/3/5متابعة املوظفات املناوبات.
وكيلة الرو�ضة
 6/3/5ت�سجيل جميع الوقائع �أثناء املناوبة وفق النموذج(و.ر.ع.ن.)04-03-.
ت�سجيل الأن�شطة املقدمة للأطفال �أثناء املناوبة �صباحا وم�ساء وفق النموذج
املناوبات
7/3/5
(و.ر.ع.ن.)05-03-.
مراجعة التقارير اليومية املقدمة من املوظفة املناوبة وفق النموذج
8/3/5
وكيلة الرو�ضة
(و.ر.ع.ن.)04-03-.
 9/3/5االطالع على �سجل املناوبة ومعاجلة املالحظات مع الوكيلة.
املديرة
النماذج وال�سجالت
مدة احلفظ
مكان احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
و.ر.ع.ن 01-03-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
 1/6جدول توزيع فرتات الربنامج اليومي
و.ر.ع.ن 02-03-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
 2/6جدول توزيع فرتات االنتظار
و.ر.ع.ن 03-03-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
 3/6بيان املناوبة اليومي
و.ر.ع.ن 04-03-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
 4/6جدول التقارير اليومي للمناوبة
و.ر.ع.ن 05-03-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
 5/6جدول الأن�شطة اليومية للمناوبة
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رقم العملية )4( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات

ا�سم العملية  :احتياجات الرو�ضة من منهج ريا�ض الأطفال

رمز العملية ( :و.ر.ع)04-.

حتديد الإجراءات املتبعة يف ح�صر احتياجات الرو�ضة من املنهج وت�سليمها للمعلمات يف
الرو�ضة.
تطبق هذه الإجراءات على ا�ستالم وت�سليم منهج ريا�ض الأطفال للمعلمات يف الرو�ضة.
تعاميم ذات العالقة.
منهج ريا�ض الأطفال  :الكتب املقررة من وزارة التعليم .
العهدة امل�ساندة :العهدة التي ي�ستلمها من�سوبي الرو�ضة بداية كل عام وت�ستلم منهم نهاية كل عام.
العملية

الإجراء
املخت�ص
حتديد احتياج الرو�ضة من منهج ريا�ض الأطفال من خالل ا�ستمارة النمو
1/5
املتوقع للعام القادم.
الوكيلة*
رفع الطلب بعد توقعية وختمه �إىل مكتب التعليم �أو من خالل الربامج
2/5
احلا�سوبية بعد �إدخال البيانات.
التن�سيق مع الوكيلة با�ستالم املنهج والت�أكد من اكتمالها ومطابقتها للطبعة
3/5
مديرة الرو�ضة
املعتمدة.
 4/5التوقيع واعتماد ا�ستالم املنهج.
مديرة الرو�ضة
ت�سليم املنهج للمعلمات والتوقيع على اال�ستالم �ضمن العهدة امل�ساندة بداية
5/5
كل عام درا�سي وفق النموذج (و.ر.ع.ن)01-04-.
ا�ستالم املنهج من املعلمات يف نهاية كل عام درا�سي �أويف حال االنتقال من
الوكيلة
6/5
الرو�ضة �أو التقاعد وفق النموذج (و.ر.ع.ن.)01-04-.
 7/5حفظ املنهج بعد ا�ستالمه يف املكان املخ�ص�ص له.
النماذج وال�سجالت
رمز النموذج/
مكان احلفظ مدة احلفظ
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ال�سجل
و.ر.ع.ن 01-04-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
منوذج ت�سليم كتب املنهج للمعلمات
1/6
*يف حال عدم وجود وكيلة تقوم املديرة بعمل الوكيلة.
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رقم العملية )5( :

ا�سم العملية  :ت�سيري امليزانية الت�شغيلية

رمز العملية ( :م.ر.ع)01-.

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف اعداد امليزانية الت�شغيلية للرو�ضة وعملية �شراء م�ستلزماتها و�صرفها
الهدف
ح�سب البنود املخ�ص�صة.
نطاق العمل يطبق هذا الإجراء على عملية ت�سيري واعداد امليزانية الت�شغيلية وعملية ال�شراء وال�صرف
الوثائق ذات
 1/3الدليل االجرائي للميزانية الت�شغيلية العامة.
العالقة
 1/4امليزانية الت�شغيلية  :خم�ص�صات مالية ل�سنة مالية حمددة ،يتم ال�صرف منها على النفقات
اجلارية لتوفري البيئة التعليمية املالئمة ب�صورة م�ستمرة .
التعريفات
 2/4امل�شرتيات :امل�ستلزمات التي يتم ت�أمينها و�شراءها وفقا لبنود و�أوعية ال�صرف املنظمة لذلك.
 3/4البند :فرع من فروع �أبواب امليزانية العامة يتم ال�صرف منه على وجه حمدد من �أوجه ال�صرف.
العملية

املخت�صة
مديرة الرو�ضة

1/5

جلنة �صندوق الرو�ضة

2/5
3/5

وكيلة الرو�ضة*
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4/5
5/5

رئي�س و�أع�ضاء جلنة
�صندوق الرو�ضة

6/5

وكيلة الرو�ضة
رئي�س جلنة �صندوق
الرو�ضة

7/5
8/5
9/5

الإجراء
تزويد جلنة �صندوق الرو�ضة ب�إ�شعار امليزانية الت�شغيلية املعتمدة للرو�ضة
من قبل �إدارة التعليم �أو مكتب التعليم وبنود �صرفها .
التعميم على اجلهات املعنية يف الرو�ضة ببنود امليزانية بتحديد املتطلبات
وامل�ستلزمات يف بداية العام الدرا�سي.
حتديد احتياجات الرو�ضة من متطلبات وم�ستلزمات النظافة وال�صيانة
الطارئة.
حتديد االحتياجات وم�ستلزمات التعليمية وتقدميها اىل جلنة �صندوق
الرو�ضة يف بداية كل عام.
مراجعة الوثائق وامل�ستندات والتاكد من مطابقتها للبنود
و�ضع خطة زمنية لل�صرف يف بداية العام الدرا�سي وفقا لأوعية ال�صرف
(الن�شاط املدر�سي ،امل�ستلزمات تعليمية  ،النظافة  ....الخ ) بناء على
التعليمات املعتمدة.
�شراء واح�ضار الوثائق وامل�ستندات املطلوبة وتقدميها ملديرة الرو�ضة .
الت�أكد من امل�ستندات والوثائق املقدمة واملبالغ املطلوبة .
اعتماد �صرف املبالغ امل�ستحقة وفقا للوثائق وامل�ستندات وبنود امليزانية .

العملية

املخت�صة

10/5

امني جلنة �صندوق
الرو�ضة

11/5

مديرة الرو�ضة

12/5

جلنة �صندوق الرو�ضة
مديرة الرو�ضة

13/5
14/5

الت�سل�سل
1/6

ا�سم النموذج
�سجل امل�شرتيات

2/6

�أمر مطالبة

الإجراء
ت�سجيل امل�شرتيات ب�سجل امل�شرتيات وفقا للنموذج(م.ر.ع.ن)01-01-.
وا�ستكمال توقيعات اع�ضاء اللجنة.
حفظ الوثائق وال�سجالت يف امللف اخلا�صة بذلك.
يف حال عدم توافر امل�ستحقات املالية لدى الرو�ضة القيام برفع املطالبة
التعوي�ض لإدارة التعليم �أو مكتب التعليم ح�سب الإجراءات النظامية وفقا
للنموذج (م.ر.ع.ن)02-01-.
اعتماد اغالق ملف امليزانية الت�شغيلية.
رفع ملف امليزانية الت�شغيلية للجهه املخت�صة مبكتب التعليم
النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
م.ر.ع.ن01-01-.

مكان احلفظ
�إدارة الرو�ضة

مدة احلفظ
م�ستمر

م.ر.ع.ن02-01-.

�إدارة الرو�ضة

م�ستمر

* يف حال عدم وجود وكيلة للرو�ضة تقوم املديرة بعمل الوكيلة.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رقم العملية )6( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعريفات

ا�سم العملية  :تنظيم االت�صاالت الإدارية

رمز العملية ( :م.ر.ع)02-.

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تنظيم االت�صاالت االدارية
يطبق هذا الإجراء على املوظفة القائمة مبهام االت�صاالت الإدارية .
 1/3التعاميم املنظمة للعمل باالت�صاالت الإدارية.
 2/3الئحة تنظيم العمل الداخلي بريا�ض الأطفال .
 1/4الوارد :جميع املرا�سالت التي ترد للرو�ضة من خطابات ور�سائل ورقية وبريد
الكرتوين وفاك�سات .
 2/4ال�صادر  :جميع املرا�سالت ال�صادرة عن الرو�ضة من خطابات ور�سائل ورقية وبريد
الكرتوين وفاك�سات .
� 3/4سجل ت�سليم املعامالت  :ال�سجل الذي يدون فيه رقم ال�صادر ،وا�سم وتوقيع امل�ستلم.
 4/4من�سوبي الرو�ضة :جميع من يعمل بالرو�ضة موزعني ح�سب الأن�شطة الرئي�سة داخل
الرو�ضة من هيئة تعليمية و�إدارية واحلار�س وعاملة اخلدمات.
 5/4اجلهة اخلارجية  :الإدارات �أو امل�ؤ�س�سات خارج الرو�ضة .
العملية

املخت�صة

امل�ساعدة الإدارية

2/1/5
3/1/5
4/1/5

مديرة الرو�ضة

5/1/5

امل�ساعدة الإدارية

6/1/5

من�سوبي الرو�ضة

7/1/5

امل�ساعدة الإدارية
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1/5
1/1/5

8/1/5
9/1/5
2/5

الإجراء

الربيد الوارد :
ا�ستقبال جميع املرا�سالت التي ترد للرو�ضة.
ت�سجيل جميع املرا�سالت ب�سجل الوارد العام منوذج(م.ر.ع.ن� )01-02-.أو
عن طريق الربنامج احلا�سوبي .
و�ضع رقم الوارد العام ح�سب ت�سل�سل ورود املعامالت يف �أعلى �أول ورقة للر�سالة .
عر�ض جميع ما يرد على املديرة للتوجيه.
االطالع ومراجعة املرا�سالت الواردة اىل الرو�ضة وتوجيهها اىل اجلهة
املعنية داخل الرو�ضة .
تو�صيل كل ر�سالة اىل من�سوبي الرو�ضة ح�سب توجيه املديرة .
التوقيع على ا�ستالم املرا�سالت الواردة اخلا�صة بهم
منوذج(م.ر.ع.ن)02-02-.
حفظ جميع املرا�سالت يف امللفات املخ�ص�صة
متابعة تنفيذ املرا�سالت التي حتتاج �إىل رد.
الربيد ال�صادر :

العملية
الإجراء
املخت�صة
 - 1/2/5ا�ستقبال جميع املرا�سالت ال�صادرة من املديرة وت�سجيلها .
 ت�سجيل كل خطاب ي�صدر من الرو�ضة للجهة اخلارجية ب�سجل ال�صادر 2/2/5وت�سجيل الت�سديد ان وجد منوذج(م.ر.ع.ن� )03-02-.أو عن طريق
الربنامج احلا�سوبي.
و�ضع رقم ال�صادر العام على اخلطاب وكذلك تاريخ اخلطاب وعدد
3/2/5
املرفقات .
امل�ساعدة الإدارية
 4/2/5و�ضع اخلطاب داخل ظروف للحفاظ على ال�سرية .
 5/2/5و�ضع ن�سخة من كل خطاب مر�سل يف ملف ال�صادر .
 6/2/5ت�سجيل اخلطاب الأ�صل ب�سجل ت�سليم املعامالت .
 7/2/5متابعة ت�سجيل ا�سم وتوقيع امل�ستلم يف �سجل التوديع بعد اال�ستالم .
ت�سجيل �أ�صول املرا�سالت ب�سجل ت�سليم املعامالت منوذج
8/2/5
(م.ر.ع.ن )04-02-.و�ضع املرا�سالت داخل ال�سجل .
 9/2/5ت�سليم ال�سجل للحار�س .
عاملة اخلدمات
 10/2/5عند الت�سليم يدون ا�سم وتوقيع امل�ستلم للر�سالة .
اجلهة اخلارجية
 11/2/5ت�سلم �سجل ت�سليم املعامالت للم�ساعد االداري للرجوع اليه عند احلاجة.
عاملة اخلدمات
النماذج وال�سجالت
رمز النموذج/
مدة احلفظ
مكان احلفظ
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ال�سجل
م�ستمر
م.ر.ع.ن� 01-02-.إدارة الرو�ضة
�سجل الوارد العام
1/6
عام درا�سي
م.ر.ع.ن� 02-02-.إدارة الرو�ضة
�سجل �إطالع املوظفات على التعاميم
2/6
م�ستمر
م.ر.ع.ن� 03-02-.إدارة الرو�ضة
�سجل ال�صادر العام
3/6
م�ستمر
م.ر.ع.ن� 04-02-.إدارة الرو�ضة
�سجل ت�سليم املعامالت
4/6
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رقم العملية )7( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات
املخت�صة
مديرة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة

املعلمة

ا�سم العملية :تنظيم الوجبة

تو�ضيح الإجراءات املتبعة لتنظيم فرتة الوجبة املخطط لها
يطبق هذا الإجراء على الأطفال.
 1/3دليل املعلمة .
 1/4الن�شاط  :فرتة زمنية تتم فيها عملية التعليم والتعلم من خالل التفاعل بني املعلمة والأطفال
 2/4التقومي  :التقييم الذي يالزم عملية التعليم اليومية ،ويهدف اىل قيا�س اهداف النمو والتعلم
 -5العملية

1/5
2/5
3/5
4/5
1/4/5
2/4/5
5/5
1/5/5
2/5/5
3/5/5
6/5
1/6/5
2/6/5

املعلمة القائمة بعمل
امل�شرفة ال�صحية *
مديرة الرو�ضة

رمز العملية( :و.ر.ع)05-.

3/6/5
4/6/5
5/6/5
6/6/5

الإجراء
التخطيط للآلية املنظمة لتنفيذ فرتة الوجبة .
متابعة تنفيذ اخلطة و�سالمتها .
الإ�شراف على اعداد الوجبات وا�ستالمها .
مكان الوجبة ( �شروط املكان ) :
حتديد املكان املنا�سب والآمن للأطفال.
جتهيز املكان بالأثاث واملواد والأدوات املنا�سبة .
�سالمة الوجبة
مطابقة الوجبة لل�شروط ال�صحية .
تقدمي وجبة متوازنة تعتمد على انواع الغذاء املختلفة .
متابعة احلاالت ال�صحية املزمنة التي تتطلب قيود ًا غذائية .
ممار�سات الأطفال
اعداد اللوحات الإر�شادية ( الإ�شارات الناطقة  ،توزيع املهام  ،قوانني ....الخ ) يف مكان الوجبة.
متابعة غر�س وحتقق املهارات النمائية للأطفال يف جميع جوانب النمو يف
فرتة الوجبة ( الديني ،الإجتماعي  ،العقلي  ،اجل�سدي  ،اللغوي ).
الت�أكد من �سالمة الوجبات التي مت اعدادها ومطابقتها لل�شروط ال�صحية .
اعداد ومتابعة التثقيف ال�صحي ( داخل  ،خارج ) الرو�ضة .
تقييم ممار�سات املعلمة و�سالمة تنفيذها .
تقومي حتقق املهارات النمائية للطفل .

* تقوم معلمة ال�صف بهذا الإجراء يف حال عدم وجود معلمة قائمة بعمل م�شرفة �صحية .

الت�سل�سل
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ا�سم النموذج

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ال يوجد

مكان احلفظ

مدة احلفظ

رقم العملية )8( :ا�سم العملية  :متابعة العمل الر�سمي ملن�سوبي الرو�ضة

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعريفات

املخت�ص

رمز العملية ( :و.ر.ع)06-.

�ضبط ومتابعة عمل من�سوبي الرو�ضة اثناء العمل الر�سمي يف الرو�ضة
يطبق هذا االجراء على جميع من�سوبي الرو�ضة
 1/2الئحة الإجازات ال�صادرة عام 1426هـ
 2/2الدليل االجرائي لق�ضايا �شاغلي الوظائف التعليمية
 3/2تعاميم �إجراءات الغياب والت�أخري
 1/4من�سوبي الرو�ضة :جميع اال�شخا�ص املعينون يف الرو�ضة من الهيئة التعليمية والإدارية
واخلدمات امل�ساندة.
 2/4العمل الر�سمي  :يكون العمل الر�سمي بالرو�ضة خم�سة ايام يف اال�سبوع ويحدد عدد
�ساعات العمل وفق اللوائح والأنظمة.
 3/4العطلة اال�سبوعية  :يوما اجلمعة وال�سبت من كل ا�سبوع
 4/4العطل الر�سمية :ايام العطل التي يقرها جمل�س الوزراء مبوجب تعاميم ر�سمية
العملية
1/5

املوظفات

1/1/5

حار�س الرو�ضة

2/1/5

املوظفات

3/1/5

وكيلة الرو�ضة
املوظفات

4/1/5
4/1/5
2/5

املوظفات املت�أخرات

1/2/5

وكيلة الرو�ضة

2/2/5

وكيلة الرو�ضة/مديرة
الرو�ضة

3/2/5
3/5

االجراء

االلتزام بالدوام الر�سمي :
تبد�أ �ساعات العمل للموظفات بالرو�ضة قبل خم�سة ع�شر دقيقة من بداية
احللقة وتنتهي بعد �ساعة من ان�صراف الأطفال وفق ما ورد يف الئحة تنظيم
العمل الداخلي بريا�ض الأطفال
فتح و�إغالق باب الرو�ضة وفقا للتعاميم الواردة
تثبيت وتوقيع وقت ح�ضور املوظف للدوام ال�صباحي وفق منوذج
(و.ر.ع.ن)01-06-.
اغالق �سجل احل�ضور وفقا للوقت املحدد
التزام املوظفات بتوقيع االن�صراف يف نهاية الدوام وت�سجيل الوقت الفعلي
ت�أخر املوظفات :
ت�سجل املوظفة املت�أخرة ا�سمها يف اخلانة اخلا�صة باملت�أخرات مع �ضرورة
تدوين وقت احل�ضور الفعلي
ح�صر مقدار ت�أخر املوظفات عن الدوام علما ب�أنها ت�شمل ( الت�أخر
ال�صباحي  / ,اخلروج من الرو�ضة قبل نهاية الدوام
ر�صد ت�أخر املوظفات عرب الربنامج احلا�سوبي املعتمد واتخاذ الإجراءات
الالزمة وفق التعاميم *.
غياب املوظفات :

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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العملية

املخت�ص
1/3/5
املوظفات

2/3/5
3/3/5
4/3/5

وكيلة الرو�ضة/مديرة
الرو�ضة

5/3/5

املوظفة
مديرة الرو�ضة

4/5
1/4/5
2/4/5

املوظفة امل�ست�أذن

3/4/5

وكيلة الرو�ضة

4/5/5

مديرة الرو�ضة

5/5/5

االجراء
االلتزام بالدوام الر�سمي وفق ًا للدليل الإجرائي ل�شاغلي الوظائف التعليمية
والئحة الإجازات ال�صادرة عام 1426هـ.
ا�شعار مديرة الرو�ضة قبل الغياب بوقت كايف
تقدمي طلب االجازة اال�ضطرارية ملديرة الرو�ضة بوقت كايف
تقدمي االجازة املر�ضية خالل ا�سبوع من تاريخ الغياب
ر�صد غياب املوظفات عرب الربنامج احلا�سوبي املعتمد واتخاذ الإجراءات
الالزمة وفق التعاميم *.
ا�ستئذان املوظف :
ا�شعار املديرة بطلب اال�ستئذان
ا�شعار الوكيلة بقبول او رف�ض اال�ستئذان
عند خروج املوظفة يتم كتابة اال�سم ووقت اخلروج و�سببه والتوقيع عليه يف
�سجل اال�ستئذان وفق النموذج (و.ر.ع.ن.)02-06-.
تثبيت وقت اال�ستئذان �ضمن الربنامج احلا�سوبي املعتمد من الوزارة
تتخذ الإجراءات يف حالة املوظفة التي يتكرر خروجها بدون ا�ستئذان وفق
االنظمة املتبعة.

* الرجوع �إىل التعاميم املنظمة للغياب والت�أخري

الت�سل�سل
1/6
2/6
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ا�سم النموذج
�سجل دوام املوظفات
�سجل ا�ستئذان املوظفات

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج/
ال�سجل
و.ر.ع.ن01-06-.
و.ر.ع.ن02-06-.

مكان احلفظ

مدة احلفظ

مكتب وكيلة الرو�ضة
مكتب وكيلة الرو�ضة

عام مايل
عام مايل

رقم العملية)9( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات

املخت�ص

امل�ساعد االداري

ويل االمر
امل�ساعد االداري
امل�ساعدة الإدارية
ويل االمر
امل�ساعدة الإدارية
املعلمة
امل�ساعدة الإدارية
م�سجل املعلومات
امل�ساعد االداري
الوكيلة

ا�سم العملية  :متابعة ت�أخر و غياب الأطفال

رمز العملية( :و.ر.ع)07-.

حتديد االجراءات املتبعة يف ر�صد وت�أخر الأطفال عن الرو�ضة وتو�ضيح االجراءات الالزم
اتخاذها من قبل املوظفات يف الرو�ضة
اطفال الرو�ضة
الئحة العمل الداخلي يف ريا�ض الأطفال
 1/ 4ت�أخر الأطفال :ح�ضور الطفل مت�أخر عن بداية اليوم الدرا�سي
 2/4غياب الأطفال  :عدم ح�ضور الأطفال للرو�ضة
 3 /4ويل امر الطفل  :والده او من ينوب عنه �شرعا
العملية
1/5
1 /1/5
2 /1/5
3 /1/5
4 /1/5
2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5
5/2/5
6/2/5
3/5
1/3/5
2/3/5
2/3/5
3/3/5
4/3/5

الأجراء

الت�أخري ال�صباحي :
ح�صر االطفال املت�أخرين �صباحا
ر�صد ت�أخري الأطفال يف ال�سجل وفق النموذج (و.ر.ع.ن)01-07-.
االت�صال على ويل امر الطفل و�إ�شعاره بت�أخر الطفل ومعرفة �سبب الت�أخري
ادخال الأطفال املت�أخرين اىل ف�صولهم
ا�ستئذان الأطفال :
يقوم ويل امر الطفل باال�ستئذان للطفل
الت�أكد من البطاقة ال�شخ�صية لل�شخ�ص املخول با�ستالم الطفل
تدوين ا�ستئذان الأطفال يف ال�سجل وفق منوذج (و.ر.ع.ن)02-07-.
اعداد الوثائق املطلوبة مثل التحويل للمركز ال�صحي �إن لزم الأمر
توقيع ويل االمر على �سجل اال�ستئذان يف الرو�ضة
تدوين زمن عودة الطفل اىل الرو�ضة يف �سجل اال�ستئذان.
غياب الأطفال :
ح�صر الأطفال الغائبني يف نهاية فرتة احللقة وت�سليمها للم�ساعد االداري
ا�ستالم ح�صر الغياب وتدوينه يف ال�سجل وفق منوذج (و.ر.ع.ن)03-07-.
ر�صد حاالت الغياب اليومي يف النظام احلا�سوبي
االت�صال على ويل االمر ملعرفة �سبب الغياب
متابعة حاالت الغياب واعتمادها
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النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
و.ر.ع.ن01-07-.
� 1/6سجل ت�أخر الأطفال
� 2/6سجل ا�ستئذان الأطفال اثناء اليوم الدرا�سي و.ر.ع.ن02-07-.
و.ر.ع.ن03-07-.
� 3/6سجل ح�ضور وغياب الأطفال
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مكان احلفظ
مكتب الوكيلة
مكتب الوكيلة
مكتب الوكيلة

مدة احلفظ
عام درا�سي
عام درا�سي
عام درا�سي

رقم العملية)10( :

		
ا�سم العملية  :ال�صيانة والنظافة

رمز العملية( :و.ر.ع)08-.

الهدف تو�ضيح االجراءات املتبعة لأعمال ال�صيانة والنظافة يف الرو�ضة.
نطاق العمل يطبق هذا االجراء لتنفيذ اعمال ال�صيانة والنظافة يف الرو�ضة
الوثائق ذات 1/3الدليل االجرائي للميزانية الت�شغيلية للرو�ضة
العالقة �2/3صالحيات مديري ومديرات املدار�س
 1/4ال�صيانة الوقائية  :اعمال ال�صيانة التي يجب ان تتم ب�صفة دورية ملرافق و�أجهزة املبنى للحد
من وقوع �أي اعطال مفاجئة
التعريفات  2/4ال�صيانة اال�صالحية  :ال�صيانة التي تتم لبع�ض الأجهزه واملرافق التي ا�صبحت غري م�ؤهلة لأداء
مهمتها مع انخفا�ض انتاجيتها ب�شكل ملحوظ عن امل�ستويات املحددة
 3/4النظافة  :اعمال النظافة التي تتم ملرافق و�أجهزة املبنى ب�صفة دورية وم�ستمرة
املخت�ص

وكيلة الرو�ضة

العملية
1/5
1/1/5
1/1/1/5
2/1/1/5
3/1/1/5
4/1/1/5

مديرة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
مديرة الرو�ضة
امل�ساعد االداري

5/1/1/5
6/1/1/5
2/1/5
1/2/1/5
2/2/1/5
3/2/1/5
4/2/1/5
2/5
1/2/5

الأجراء

ال�صيانة :
اعمال الفح�ص واال�ستق�صاء :
يجب اعداد تقارير عن االعمال املطلوب �صيانتها وقائيا قبل نهاية العام
الدرا�سي ورفعه للجهة املخت�صة لعمل ال�صيانة املطلوبة يف فرتة االجازة
تفقد املباين وجتهيزاتها والت�أكد من تفعيلها ب�شكل م�ستمر خالل العام الدرا�سي
حتديد الأعطال وال�صيانة الالزمة للرو�ضة ومرافقها وجتهيزاتها
اعداد التقارير عن االعطال وامل�شكالت التي تواجه املبنى املدر�سي ورفعه
ملديرة الرو�ضة
خماطبة �إدارة التعليم وفق النموذج (و.ر.ع.ن)01-08-.
متابعة املخاطبات التي مت رفعها
ال�صيانة اال�صالحية :
اال�شراف على اجلهات التي تقوم بال�صيانة
الت�أكد من امتام عملية ال�صيانة
اعتماد �شهادة امتام ال�صيانة وتزويد امل�ساعد االداري ب�صورة منها
حفظ �صوره من �شهادة امتام ال�صيانة يف امللف املخ�ص�ص
النظافة :
تامني م�ستلزمات النظافة :
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املخت�ص
وكيلة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
امل�ساعد االداري
مديرة الرو�ضة
جلنة �صندوق الرو�ضة
امل�ساعد االداري
امني جلنة �صندوق الرو�ضة
الوكيلة
امل�ساعد االداري
وكيلة
املديرة

العملية

1/1/2/5
2/1/2/5
3/1/2/5
4/1/2/5
5/1/2/5
6/1/2/5
7/1/2/5
2/2/5
1/2/2/5
2/2/2/5
3/2/2/5
4/2/2/5
5/2/2/5

وكيلة

6/2/2/5

املديرة
امل�ساعد االداري
املديرة
وكيلة

7/2/2/5
8/2/2/5
9/2/2/5
10/2/2/5

جلنة �صندوق الرو�ضة 11/2/2/5
امني جلنة ال�صندوق
الت�سل�سل
1/6
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12/2/2/5

ا�سم النموذج
خطاب طلب ال�صيانة

الأجراء
االطالع على امليزانية الت�شغيلية لبند النظافة والإطالع على اللوائح والتعاميم
حتديد م�ستلزمات النظافة يف الرو�ضة
�إح�ضار عرو�ض و�أ�سماء من م�ؤ�س�سات معتمدة ورفعها اىل مديرة الرو�ضة
عر�ض م�ستلزمات النظافة مع عرو�ض اال�سعار على جلنة �صندوق الرو�ضة
اعتماد و�إجازة ال�صرف
�شراء متطلبات النظافة
حفظ اوامر ال�صرف والفواتري يف امللفات اخلا�صة فيها
ت�أمني عمال النظافة :
االطالع على امليزانية الت�شغيلية لبند النظافة والإطالع على اللوائح والتعاميم
حتديد العدد الكايف وال�شروط الواجب توفرها يف اعمال النظافة
اح�ضار عرو�ض ا�سعار من �شركات معتمدة ورفعها اىل وكيلة الرو�ضة
مراجعة عرو�ض الأ�سعار ورفعها �إىل مدير الرو�ضة
درا�سة العرو�ض واعتماد ال�شركة الأف�ضل
الت�أكد من جميع وثائق عمال النظافة ومن نظامية �إقامتهم و�شهاداتهم
ال�صحية
التعاقد مع ال�شركه وفق ال�شروط الواجب توفرها يف عمال النظافة
الت�أكد من التزام ال�شركة بال�شروط املقررة يف العقد والرفع ملديرة الرو�ضة
التعاقد مع ال�شركة وفق ال�شروط الواجب توفرها يف عمال النظافة
طلب �صرف امل�ستحقات من جلنة �صندوق الرو�ضة
الت�أكد من املبالغ املر�صودة وفقا لبند النظافة و�صرف امل�ستحقات وت�سليمها
للجهة املعنية
حفظ املخال�صات املالية ال�شهرية يف امللفات اخلا�صة بها
النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
و.ر.ع.ن01-08-.

مكان احلفظ
مكتب وكيلة الرو�ضة

مدة احلفظ
عام درا�سي

رقم العملية)11( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعـريف ــات

		
ا�سم العملية  :النقل املدر�سي

رمز العملية( :و.ر.ع)09-.

تو�ضيح االجراءات املتبعة يف اال�شرتاك بالنقل املدر�سي.
من ت�شملهم خدمة النقل املدر�سي من الأطفال.
1/3دليل النقل املدر�سي.
 1/4النقل املدر�سي :خدمة تي�سري و�صول الأطفال من و�إىل رو�ضاتهم بو�سيلة نقل امنه.
 2/4اجلهة املخت�صة :امل�ؤ�س�سة التي تكون م�س�ؤولة عن عملية نقل الأطفال من و�إىل الرو�ضه.
الـعـملية

الإج ـ ـ ـ ــراء
الـمخـتـ ــ�ص
 1/5مراعاة املعايري وال�شروط املنظمة للنقل املدر�سي التي تتمثل فيما ي�أتي:
 1/1/5ال يقل عدد الأطفال املنقولني عن خم�سة �أطفال ويتم نقلهم لأقرب رو�ضه من �سكنهم.
 2/1/5ال تقل م�سافة النقل عن()2كم يف الطرق اجلبلية الوعرة و()5كم يف الطرق املعبدة.
ال تزيد م�سافة النقل على ()15كم يف الطرق اجلبلية الوعرة و()25كم يف
3/1/5
الطرق ال�سهلة واملعبدة.
تطبيق معيار البعد والقرب عن اقرب رو�ضه (ينقل االبعد ثم االقرب) ثم
وكيلة الرو�ضة
4/1/5
معيار وعورة الطريق ثم معيار اعداد الأطفال املنقولني
 2/5ح�صر الأطفال الراغبني يف النقل وفقا للمعايري وال�شروط.
اعداد خطابات موافقة ويل االمر والر�سم الكروكي للموقع منوذج
3/5
(و.ر.ع.ن)01-09-.
� 4/5إعداد خطاب للح�صول على املوافقة على النقل املدر�سي وفقا لل�شروط ورفعه اىل مديرة الرو�ضه.
 5/5مراجعة اخلطاب والت�أكد من ال�شروط وفقا للمعايري
مديرة الرو�ضة +مدير
 6/5رفع اخلطاب مع الوثائق لإدارة التعليم للح�صول على موافقة النقل املدر�سي.
 7/5اذا وافقت �إدارة التعليم يتم توقيع العقد مع اجلهة املخت�صة بالنقل املدر�سي.
اجلهة املخت�صة بالنقل
 8/5ار�سال ن�سخة من العقد لإدارة التعليم وت�سليم ن�سخة اخرى للجهة املخت�صة بالنقل.
 9/5يتم اال�شراف واملتابعة على عملية نقل الأطفال من واىل الرو�ضه.
وكيلة الرو�ضة
* االخذ ب�إجراءات النقل املدر�سي يف حال توفرها يف الرو�ضة.

النماذج وال�سجالت

رمز النموذج /ال�سجل مكان احلفظ مدة احلفظ
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
 1/6ا�ستمارة موافقة ويل امر الطالب لال�شرتاك يف النقل املدر�سي و.ر.ع.ن 01-09-.ملف الطفل عام درا�سي
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رقم العملية )12( :ا�سم العملية :الأمن وال�سالمة املدر�سية

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعـريف ــات

املـخـت ــ�ص

جلنة االمن وال�سالمة
مديرة الرو�ضة
من�سقة الأمن وال�سالمة
فريق العمل

تو�ضيح االجراءات املتبعة يف حتقيق االمن وال�سالمة داخل الرو�ضة عن طريق تعبئة ا�ستمارة
تفقد تقييم ال�سالمة بالرو�ضة وكذلك متابعة تعبئة وحتديث البيانات املتعلقة بال�سالمة يف
�سجل االمن وال�سالمة املدر�سية .
يطبق هذا االجراء على من�سوبي الرو�ضة من موظفات وموظفني و�أطفال يف تقييم ال�سالمة
وحتديث البيانات املتعلقة بها .
 1/3الدليل التنظيمي للأمن وال�سالمة املدر�سية يف ريا�ض الأطفال.
 2/3دليل عمليات الإخالء يف املن�ش�آت التعليمية.
 3/3التو�صيف الفني لتجهيزات ال�سالمة والإطفاء والإنذار يف املدار�س(دليل ا�سرت�شادي).
 1/4ال�سالمة املدر�سية :جمموعة اجراءات وقواعد ومتطلبات تعمل على توفري بيئة امنة جلميع
من�سوبي الرو�ضة .وتقليل م�صادر اخلطر وا�سباب وقوع اال�صابة او احلوادث قدر االمكان .
 2/4امل�ستفيد :جميع الأطفال والعاملني يف الرو�ضة .
العملية

1/5
1/1/5
2/1/5
3/1/5
4/1/5
5/1/5

من�سقة الأمن وال�سالمة
6/1/5
2/5
جلنة االمن وال�سالمة 1/2/5
2/2/5
32

رمز العملية( :و.ر.ع)10-.

الإجـ ـ ـ ــراء
تعبئة ا�ستمارة تقييم ال�سالمة بالرو�ضة:
و�ضع خطة تطبيق اال�ستمارة وحتديد مواعيد التقومي وامل�س�ؤولني عنه مبا ال يقل
عن مرة واحدة ف�صليا
ت�شكيل فريق عمل لتطبيق اال�ستمارة برئا�سة �أمينة ومن�سقة الأمن وال�سالمة يف
الرو�ضة.
ا�صدار قرار ت�شكيل الفريق لتطبيق اال�ستمارة
التح�ضري لعمل الفريق قبل موعد التطبيق ب�أ�سبوع من حيث جتهيز املواد الالزمة
وتذكري االع�ضاء وحتديد الوقت
تطبيق اال�ستمارة يف اليوم املحدد وفق برنامج نور احلا�سوبي.
عر�ض نتائج التطبيق على جلنة ال�سالمة املدر�سية مرفقا بها اخلطة املقرتحة
ملعاجلة املالحظات
معاجلة املالحظات على تقومي ال�سالمة بالرو�ضة:
اجتماع اللجنة لالطالع على تقرير نتائج التطبيق
مناق�شة املالحظات والعمل على تفاديها

العملية

املـخـت ــ�ص
3/2/5
4/2/5
3/5
1/3/5
2/3/5
من�سقة الأمن وال�سالمة
يف الرو�ضة

3/3/5
4/3/5
5/3/5
6/3/5

الت�سل�سل

ا�سم النموذج

الإجـ ـ ـ ــراء
اعداد خطاب اىل ادارة التعليم يف حالة وجود مالحظات رئي�سة حتتاج اىل
خماطبة االدارة
يتابع تنفيذ خطة املعاجلة وترفع تقارير ا�سبوعية اىل اجلهات املعنية
تعبئة �سجل االمن وال�سالمة املدر�سية:
تعبئة البيانات اال�سا�سية عن الرو�ضة وفق برنامج نور احلا�سوبي
ختم جميع �صفحات ال�سجل قبل العمل به
ابالغ الدفاع املدين عن اية ا�ضافة او تعديل للرو�ضة او تغيري للمعلومات التي
يت�ضمنها ال�سجل
عند الك�شف على اجهزة ومعدات ال�سالمة تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة
بذلك يف بند الك�شف الذاتي
عند قيام �شركات �صيانة اجهزة ومعدات ال�سالمة برتكيب او �صيانة �أي من
اجهزة ومعدات ال�سالمة اخلا�صة بالرو�ضة تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة
بذلك يف بند ال�صيانة
عند عقد اية دورة تدريبية للعاملني يف الرو�ضة من الهيئة االدارية والتعليمية او
من جهات اخرى تتم تعبئة جميع الفقرات اخلا�صة بذلك يف بند التدريب
النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
اليوجد

مكان احلفظ

مدة احلفظ
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رقم العملية  )13( :ا�سم العملية :رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة

رمز العملية ( :و.رع)11- .

يهدف هذا الإجراء �إىل تقدمي خدمات التدخل املبكر للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الرو�ضة
الهـدف
لتنمية وتطوير قدراتهم  ،والعمل على �إك�سابهم مهارات للتكيف مع �إعاقتهم واقرانهم.
نطاق العمل يطبق هذا الإجراء على الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الرو�ضة
الوثائق ذات
1/3الدليل التنظيمي والإجرائي ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة
العالقة
 1/4الرتبية اخلا�صة :جمموعة الربامج واخلطط واال�سرتاتيجيات امل�صممة خ�صي�صا لتلبية
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة بالأطفال وت�شتمل على �أن�شطة وبرامج التعليم والتعلم و�أدوات وو�سائل
وجتهيزات ومعدات خا�صة بالإ�ضافة �إىل خدمات م�ساندة.
التعريفات  2/4املعلمة املخت�صة :املعلمة امل�ؤهلة يف الرتبية اخلا�صة وت�شرتك ب�صورة مبا�شرة يف حتقيق و تقومي
اهداف النمو والتعلم للأطفال ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
 3/4فريق العمل  :فريق يتم ت�شكيله برئا�سة مديرة الرو�ضة والوكيلة ومعلمة الرتبية اخلا�صة ومعلمة
الرو�ضة ووالدة الطفل واملخت�صني ح�سب حالة الطفل ( �إن وجد )
ال ــمخـتـ ــ�ص
فريق العمل

1/5
1/1/5
2/1/5
3/1/5
4/1/5

املعلمة
املخت�صة

فريق العمل
34

5/1/5
2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5

العملية
الإجـ ـ ــراء

بداية الف�صل الدرا�سي:
�إعداد اخلطة الأ�سرية واخلطة التعليمية الرتبوية للطفل وفق النموذج (و.رع.ن)01-11-
والنموذج (و.ر.ع.ن)02-11-.
حتديد االحتياجات واملتطلبات الالزمة لكل طفل ح�سب �أهداف اخلطة الرتبوية الفردية
جتهيز امللفات وال�سجالت اخلا�صة بالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
تزويد معلمة الرو�ضة بالأهداف املطلوبة لكل طفل للعمل على حتقيقها من خالل وحدات
املنهج املعتمد
عر�ض اخلطة على وكيلة الرو�ضة ورفعها ملديرة الرو�ضة العتمادها.
�أثناء الف�صل الدرا�سي:
الإ�شراف اليومي على �أطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة وا�ستالمهم يف ال�صباح من ويل
الأمر وت�سليمهم لويل الأمر عند ان�صرافهم.
تنفيذ �أهداف اخلطة الرتبوية الفردية با�ستخدام الو�سائل واملعينات التعليمية املنا�سبة
ر�صد التقدم يف حتقيق �أهداف اخلطة الرتبوية الفردية واخلطة الأ�سرية
التعديل على �أهداف اخلطة الرتبوية واخلطة الأ�سرية �إن لزم

ال ــمخـتـ ــ�ص
معلمات
الرو�ضة

املعلمة
املخت�صة
وكيلة
الرو�ضة
مديرة
الرو�ضة
املعلم
املخت�ص
الت�سل�سل
1/6
2/6

5/2/5
7/2/5
8/2/5
9/2/5
10/2/5
11/2/5

العملية
الإجـ ـ ــراء
متابعة احلاالت االجتماعية والنف�سية للأطفال ذوي الإعاقة بالتن�سيق مع املعلمة املخت�صة
دمج الأطفال �ضمن ان�شطة املنهج املعتمد بالتعاون مع املعلمة املخت�صة
تنفيذ برامج وا�ساليب عملية حديثة لتنمية قدرات الأطفال بالتعاون مع معلم الرتبية
اخلا�صة
توعية اولياء امور جميع الأطفال ب�أنواع االحتياجات اخلا�صة وكيفية تقدمي الرعاية
املنا�سبة لكل منها
االجتماع الدوري ب�أمهات الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة لو�ضع ودرا�سة اخلطة
الرتبوية الأ�سرية لتطور و منو الطفل لتحقيق اهداف النمو والتعلم .
اعداد تقرير �شهري عن تطور منو الطفل يف اخلطة الرتبوية الفردية واخلطة الأ�سرية

 12/2/5مراجعة التقرير ال�شهري وتقدميه ملديرة الرو�ضة
 13/2/5اعتماد التقرير ال�شهري
تزويد �أولياء االمور بالتقارير ال�شهرية والف�صلية عن تطور منو الطفل وحتقيق �أهداف
14/2/5
اخلطة الأ�سرية واخلطة التعليمية الفردية .
ا�سم النموذج
اخلطة الأ�سرية
اخلطة التعليمية الفردية

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
و.رع.ن01-11-
و.رع.ن02-11-

مكان احلفظ
املعلمة
املعلمة

مدة احلفظ
عام درا�سي
عام درا�سي
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رقم العملية)14( :

		
ا�سم العملية :العهد

رمز العملية ( :و.ر.ع)12-.

تو�ضيح االجراءات املتبعه يف ا�ستالم وت�سليم العهد
الهدف
يطبق هذا االجراء على جميع االجراءات املتعلقة بتحديد احتياجات الرو�ضة من التجهيزات وامل�ستلزمات
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة 2/3نظام مبا�شرة االموال العامة
 1/4العهد  /كل �صنف م�ستدمي ي�صرف لتحقيق او ت�أدية خدمة معينة او ت�سهبلها
 2/4العهد ال�شخ�صية  /اال�صناف التي ت�سلم ملوظف بذاته وفقا لطبيعة العمل الذي ي�ؤديه
 3/4اال�صناف امل�ستدمية  /اال�صناف التي ت�ستهلك ولكن لها عمر ا�ستهالك وتعاد او تعاد
بقاياها وحفظها
 4/4اال�صناف املعدة لال�ستهالك  /اال�صناف التي ت�ستهلك باال�ستعمال املبا�شر وال يتخلف
التعريفات
عنها بقايا من نوعها
 5/4الرجيع  /اال�صناف التي تزيد عن حاجة الرو�ضة او التي ال ميكن اال�ستفادة منها لعدم
�صالحيتها
 6/4مناذج العهد  ( /مذكرة االدخال  /مذكرة االخراج  /حما�ضر مناقلة العهد /بيان
ت�سليم العهد  /الرجيع ( بيان �صرف العهد ) .بيان العهدة امل�ساند
املخت�ص

وكيلة الرو�ضة

مديرة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
امل�ساعد االداري
36

العملية

الإجراء

 1/5ا�ستالم اال�صناف :
القيام بجرد عهد للرو�ضة وفق منوذج (و.ر.ع.ن )01-12-.و�ضع هذا
1/1/5
النموذج يف مكان بارز
 2/1/5حتديد اال�صناف امل�ستدمية واال�صناف امل�ستهلكة
 3/1/5التعميم على جميع املعنيني بالرو�ضة بتحديد احتياجاتهم
 4/1/5تعبئة وحتديد احتياجاتهم وفق التعميم اخلا�ص بتنظيم العهد
 5/1/5اعداد بيان باحتياجات املوظفات بالرو�ضة ورفعها اىل املديرة
مراجعة منوذج احتياج املوظفات من اال�صناف وتعبئته وفق منوذج ال�صرف
6/1/5
ورفعه اىل اجلهة املخت�صة.
 7/1/5ا�ستالم جميع اال�صناف الواردة اىل الرو�ضة والت�أكد منها ومطابقتها
 8/1/5التوقيع على مذكرة االخراج باال�ستالم
 9/1/5ا�ستالم النموذج و االحتفاظ ب�صورة من مذكرة االخراج يف امللف
 10/1/5حفظ اال�صناف وتنظيمها ح�سب النوع والإجراءات املعمول بها

املخت�ص
وكيلة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
مديرة الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
من�سوبي الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
مديرة الرو�ضة
من�سوبي الرو�ضة
وكيلة الرو�ضة
مديرة الرو�ضة

امل�ساعدة الإدارية
وكيلة الرو�ضة

العملية

الإجراء
تنظيم ملف العهدة وتق�سيمه اىل  4اق�سام مذكرات ادخال  /االخراج /
11/1/5
مناقلة العهدة /ا�ستالم وت�سليم عهدة
� 2/5صرف اال�صناف :
 1/2/5مراجعة احتياجات املعنيني ورفعها ملديرة الرو�ضة
 2/2/5مراجعة االحتياجات واعتماد �صرفها
 3/2/5ت�سجيل اال�صناف امل�ستدمية كعهدة على املوظفة
 4/2/5ت�سجيل اال�صناف امل�ستهلكة يف ال�سجالت اخلا�صة بالأ�صناف
ا�ستالم اال�صناف امل�ستدمية وامل�ستهلكة و التوقيع عليها وفق منوذج
5/2/5
(و.ر.ع.ن)02-12-.
اعادة الأ�صناف امل�ستدمية قبل نهاية العام الدرا�سي وت�سليمها للم�ساعد
6/2/5
الإداري
اعداد حم�ضر يف نهاية العام بالعهد التي مل يتم ا�ستالمها من املوظفات
7/2/5
ورفعها للمديرة
 8/2/5اتخاذ الإجراءات النظامية املتبعة
 3/5فقدان او تلف اال�صناف :
 1/3/5تبلغ املوظفة الوكيلة عن فقدان ال�صنف بتلف �أو غريه
 2/3/5التق�صي عن ا�سباب التلف او الفقد احلا�صل
حتديد م�س�ؤولية املق�صر �أو املت�سبب �سواء كان ( الإهمال � ،سوء اال�ستخدام ،
3/3/5
..اي �سبب �آخر )
 4/3/5اعداد حم�ضر بذلك وتقدمية ملديرة الرو�ضة وفق النموذج (و.ر.ع.ن)03-12-.
 5/3/5مراجعة املح�ضر ورفعة اىل اجلهة املخت�صة التخاذ الالزم
 4 /5الرجيع ( االدخال) :
ت�صنيف رجيع الرو�ضة يف مذكرة االدخال ( جديد � /صالح لال�ستعمال /
1/4/5
ميكن ا�صالحه  /غري �صالح )
 2/4/5ت�سجيل بيانات كل �صنف
 3/4/5اعداد تو�صية لكل �صنف وحترير حم�ضر ورفعه لوكيلة الرو�ضة
 5/4/5مراجعة وتقدمي التو�صيات الالزمة ب�ش�أنه ورفعه اىل مديرة الرو�ضة
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العملية

املخت�ص
مديرة الرو�ضة

6/4/5

وكيلة الرو�ضة

7/4/5
5/5

وكيلة الرو�ضة
مديرة الرو�ضة
الت�سل�سل
1/6
2/6
3/6
4/6

38

1/5/5
2/5/5
2/4/5

الإجراء
مراجعة املح�ضر واعتماد مذكرة االدخال ورفعها للجهة ذات االخت�صا�ص
التخاذ االجراءات الالزمة
مطابقة عهد الرو�ضة مع العهدة املوثقة يف ال�سجالت املعتمدة يف �سجالت
الرو�ضة يف نهاية العام و�إعداد التقارير الالزمة ب�ش�أنها
مناقلة العهدة
تعبئة منوذج مناقلة العهدة وحفظه يف ملف العهدة بعد اعتماده من �إدارة
امل�ستودعات منوذج (و.ر.ع.ن)04-12-.
ت�سليم العهدة للجهة التي مت نقلها اليها
اعتماد منوذج مناقلة العهدة ورفعه للجهة املخت�صة

ا�سم النموذج
ك�شف مبوجودات الرو�ضة
بيان ا�ستالم العهدة
حم�ضر فقد �أو اتالف مواد
حم�ضر مناقلة عهدة

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
و.ر.ع.ن01-12-.
و.ر.ع.ن02-12-.
و.ر.ع.ن03-12-.
و.ر.ع.ن04-12-.

مكان احلفظ
مكتب وكيلة الرو�ضة
مكتب وكيلة الرو�ضة
مكتب وكيلة الرو�ضة
مكتب وكيلة الرو�ضة

مدة احلفظ
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر
م�ستمر

		
رقم العملية)15( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات

املخت�ص

ا�سم العملية :م�صادر التعلم

تو�ضيح االجراءات املتبعة يف حتديد احتياجات مركز م�صادر التعلم واملكتبة وتفعيل نظام
اال�ستعارة منها
يطبق هذا االجراء على من�سوبي الرو�ضة يف حتديد احتياجات م�صادر التعلم وا�ستخدامها
واال�ستعارة منها
 1/ 3منهج ريا�ض الأطفال
 1/4غرفة امل�صادر  :غرفة الو�سائل التعليمية و الور�شة
 2/4م�صادر التعلم  :جميع الو�سائل التعليمية املطبوعة وامل�سموعة والألعاب التعليمية
والرتبوية اخلا�صة باملنهج التعليمي
 3/4من�سوبي الرو�ضة  :جميع العاملني بالرو�ضة
العملية

1/5

2/1/5

امينة امل�صادر
3/1/5
4/1/5

6/1/5
جلنة �صندوق الرو�ضة

رمز العملية ( :و.ر.ع)13-.

7/1/5
8/1/5

الإجراء
تنظيم غرفة امل�صادر (غرفة الو�سائل التعليمية ) :
ت�صنيف وتنظيم االلعاب الرتبوية والتعليمي وفق التايل:
 ١.١تنظيم وت�صنيف الكتب التعليمية
 ٢.٢تنظيم وت�صنيف و�سائل ركن االكت�شاف
٣.٣تنظيم وت�صنيف العاب الركن االيهامي
 ٤.٤تنظيم وت�صنيف و�سائل ركن التجارب الغذائية
 ٥.٥تنظيم وت�صنيف و�سائل االلعاب االدراكية
 ٦.٦تنظيم وت�صنيف و�سائل ركن القراءة والكتابة والأعداد
٧.٧تنظيم وت�صنيف املكعبات و�إك�س�سواراتها
٨.٨تنظيم وت�صنيف الكتب اخلا�صة مبن�سوبي الرو�ضة )
اعداد ملف حل�صر الو�سائل التعليمية (و.ر.ع.ن. )01-13-.
اعداد ملف ال�ستعارة الو�سائل وفق منوذج (و.ر.ع.ن )02-13-.وملف
ال�ستعارة املواد وفق منوذج (و.ر.ع.ن)03-13-.
اعداد حم�ضر اتالف وفقد للو�سيلة الناق�صة او املفقود وفق منوذج
(و.ر.ع.ن)04-13-.
اعداد بيان باالحتياج من الو�سائل التعليمية وت�سليمه لوكيلة الرو�ضة
(و.ر.ع.ن)05-13-.
عر�ض بيان االحتياج على جلنة �صندوق الرو�ضة
اعتماد ال�صرف الحتياج الرو�ضة
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املخت�ص
وكيلة الرو�ضة
امينة امل�صادر
وكيلة الرو�ضة
جلنة �صندوق الرو�ضة
امينة امل�صادر
املعلمات
امينة امل�صادر
امينة امل�صادر
جلنة �صندوق الرو�ضة
امينة امل�صادر
جلنة �صندوق الرو�ضة
امينة م�صادر التعلم
جلنة �صندوق الرو�ضة
امينة م�صادر التعلم
جلنة �صندوق الرو�ضة
امينة م�صادر التعلم

امينة مركز م�صادر التعلم

40

العملية

9/1/5
10/1/5
2/5
1/2/5
2/2/5
3/2/5
4/2/5
5/2/5
3/5
1/3/5
2/3/5
3/3/5
4/3/5
5/3/5
6/3/5
4/5
1/4/5
2/4/5
3/4/5
4/4/5
5/4/5
5/5
1/5/5
2/5/5
3/5/5
6/5
1/6/5

الإجراء
توفري الو�سائل التعليمية للرو�ضة
متابعة تنظيم غرفة امل�صادر وفق النموذج (و.ر.ع.ن)06-13-.
العاب املنظمة ( امللعب اخلارجي ) :
تنظيم االلعاب املنظمة يف غرفة امل�صادر
ح�صر االلعاب املنظمة الواردة يف منهج ريا�ض الأطفال يف فرتة اللعب احلر باخلارج
اعداد جدول زمني لتنفيذ الألعاب املنظمة يف فرتة اللعب احلر يف اخلارج
اعداد بيان باالحتياج من االلعاب ورفعه للجنة �صندوق الرو�ضة
اعتماد ال�صرف لتوفري االلعاب
الور�شة التعليمية:
تنظيم خامات الور�شة وت�صنيفها ( مواد  /ادوات )
اعداد ملف اال�ستعارة اخلا�ص بور�شة العمل
توفري خامات الور�شة من مواد
ح�صر االحتياج من اخلامات امل�ستهلكة و�إعداد بيان باالحتياج
عر�ض بيان االحتياج على جلنة �صندوق الرو�ضة
اعتماد ال�صرف لالحتياج
�شراء اخلامات املطلوبة و�إح�ضار الوثائق وامل�ستندات
حفظ الوثائق وامل�ستندات وبيان امل�شرتيات يف ملف امليزانية الت�شغيلية
املكتبة:
حتديد الكتب والق�ص�ص الرتبوية والتعليمية املقرتحة ا�ضافتها كل عام
درا�سي مبا يتنا�سب مع املنهج التعليمي
�إعداد بيان بالكتب والق�ص�ص املقرتحة وت�سليمه لوكيلة الرو�ضة
مراجعة بيان احتياجات املكتبة واعتماده
�شراء احتياجات املكتبة و�إح�ضار الوثائق وامل�ستندات
حفظ الوثائق وامل�ستندات يف ملف امليزانية الت�شغيلية
الفهر�سة والت�صنيف:
ت�سجيل ما مت �شراءه من الكتب والق�ص�ص الرتبوية والتعليمية يف ملف املكتبة
فهر�سة وت�صنيف الكتب والق�ص�ص
ختم الكتب باخلتم املعتمد و�إ�ضافتها للرفوف
اال�ستعارة:
�إعداد وجتهيز ال�سجالت التالية -:
� -1سجل ا�ستعارة خا�ص بالأطفال وفق النموذج (و.ر.ع.ن)07-13-.
� -2سجل ا�ستعارة خا�ص مبعلمات الف�صول وفق النموذج (و.ر.ع.ن)08-13-.
� -3سجل زيارات الف�صول للمكتبة(و.ر.ع.ن)09-13-.

العملية

الإجراء
املخت�ص
ا�شعار املعلمات بالن�شرات الرتبوية والتعليمية التي حتتويها املكتبة ب�صفة
امينة مركز م�صادر التعلم 2/6/5
دورية يف ق�سم املوظفات
 3/6/5طباعة التعليمات اخلا�صة باال�ستعارة وو�ضعها يف مكان بارز يف املكتبة والرو�ضة
 4/6/5تنظيم اال�ستعارة والإ�شراف عليها
 5/6/5التن�سيق بني املعلمات وامينة مركز امل�صادر حول زيارة الف�صول
اتباع اخلطوات التالية عند اال�ستعارة -:
 -1الت�أكد من وجود الكتاب �أو الق�صة باملكتبة
 -2الت�أكد ب�أن الكتاب �أو الق�صة ميكن �إعارتها
-3تدوين معلومات اال�ستعارة يف ال�سجل اخلا�ص بذلك
امينة مركز م�صادر
�-4إبالغ امل�ستعري بالفرتة املحددة لال�ستعارة
التعلم
-5 6/6/5ت�سليم الكتاب للم�ستعري
-6عند ت�أخر ت�سليم الكتاب او الق�صة مت خماطبة ويل الأمر بذلك
-7ا�ستالم الكتاب او الق�صة من امل�ستعري يف الوقت املحدد
-8تدوين تاريخ ووقت �إعادة الكتاب �أو الق�صة يف ال�سجل اخلا�ص بذلك .
 -9الت�أكد من �سالمة الكتاب او الق�صة
�-10إعادة الكتاب �أو الق�صة للمكان املخ�ص�ص لها .
النماذج وال�سجالت
مدة احلفظ
مكان احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
عام درا�سي
م�صادر التعلم
و.ر.ع.ن01-13-.
 1/6بيان ح�صر الو�سائل التعليمية
عام درا�سي
م�صادر التعلم
و.ر.ع.ن02-13-.
� 2/6سجل ا�ستعارة الو�سائل التعليمية
�سجل ا�ستعارة املواد والأدوات و
عام درا�سي
م�صادر التعلم
و.ر.ع.ن03-13-.
3/6
اخلامات امل�ستهلكة من الور�شة التعليمية
م�ستمر
و.ر.ع.ن 04-13-.مكتب وكيلة الرو�ضة
 4/6بيان الفقد واالتالف الو�سائل
عام درا�سي
م�صادر التعلم
و.ر.ع.ن05-13-.
 5/6بيان االحتياج من الو�سائل التعليمية
 6/6ا�ستمارة متابعة تنظيم غرفة امل�صادر و.ر.ع.ن 06-13-.مكتب وكيلة الرو�ضة عام درا�سي
عام درا�سي
م�صادر التعلم
و.ر.ع.ن07-13-.
 7/6ا�ستمارة ا�ستعارة الأطفال من املكتبة
عام درا�سي
م�صادر التعلم
 8/6ا�ستمارة ا�ستعارة املوظفات من املكتبة و.ر.ع.ن08-13-.
عام درا�سي
م�صادر التعلم
و.ر.ع.ن09-13-.
 9/6ا�ستمارة زيارات ال�صفوف للمكتبة
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رقم العملية )16( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعريفات

ا�سم العملية :ت�صميم االن�شطة التعليمية

 1/1تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف �إعداد الدرو�س وتنفيذ فرتات الربنامج اليومي داخل ال�صف .
 1/2يطبق هذا االجراء على االطفال.
 1/3منهج ريا�ض الأطفال املعتمد
 2/3دليل املعلمة
 1/4الفرتة :مدة زمنية متتابعة وحمددة تختلف من فرتة لأخرى ح�سب �أغرا�ضها وحقائقها
وت�سمى (احللقة ,الوجبة ,اللعب احلر يف اخلارج ,العمل احلر يف الأركان ,اللقاء الأخري)
 2/4فرتات الربنامج  :احللقة ,االركان التعلمية ,الوجبة ,اللعب احلر ,اللقاء االخري
 3/4تخطيط الوحدات التعليمية املنهج املعتمد  :تف�سري للمفاهيم اخلا�صة مبنهج ريا�ض
الأطفال املعتمد يف فرتات الربنامج اليومي يف جدول لي�سهل تنفيذها
العملية

املخت�ص

املعلمة

1/5

وكيلة الرو�ضة

2/5

مديرة الرو�ضة

3/5

املعلمة

4/5
5/5
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الإجراء
حتليل املحتوى الدرا�سي للمنهج املعتمد ومنها تتم �صياغة االهداف العامة
واخلا�صة للمنهج كما يلي :
١.١توزيع املفاهيم على ا�سابيع الف�صل الدرا�سي مع حتديد املوا�ضيع التي
تنفذ يف كل ا�سبوع.
٢.٢حتديد طرق املالحظة والتقومي لقيا�س مدى حتقق �أهداف النمو والتعلم
ومراعاة مواعيد ر�صد املهارات النمائية للأطفال.
٣.٣توزيع اخلطة الف�صلية ب�شكل و�أ�سلوب منا�سب مراعيا للعطل الر�سمية
وفقا للنموذج (و.ر.ع.ن )01-14-.والت�أكد من مدى تغطيتها للمنهج
املعتمد وتقدميها للوكيلة.
درا�سة اخلطة اال�سبوعية وفق النموذج (و.ر.ع.ن )02-14-.والف�صلية للمعلمات
والت�أكد من جميع مكوناتها ومناق�شتها مع املعلمات ورفعها ملديرة الرو�ضة.
مراجعة اخلطة الأ�سبوعية والف�صلية للمعلمات واعتمادها.
اعداد االن�شطة وفق النموذج (و.ر.ع.ن )03-03-.واختيار وجتهيز جميع
املتطلبات من الو�سائل و�أ�ساليب املالحظة والتقومي وفق التعليمات واال�ساليب
املتفق عليها يف هذا املجال.
مبا�شرة الن�شاط من خالل قيا�س اال�ستعداد الرتبوي والتعليمي للأطفال
ح�سب منهج ريا�ض االطفال املعتمد.

العملية

املخت�ص
6/5
7/5
املعلمة

8/5
9/5
10/5

وكيلة الرو�ضة

11/5

مديرة الرو�ضة

12/5

الت�سل�سل
1/6
2/6
3/6
4/6

الإجراء
تنفيذ الن�شاط من خالل مناق�شة االطفال مع ا�ستخدام الطرق املنا�سبة
ملو�ضوع الن�شاط من(�شرح,مناق�شة,ق�صة,وغريها)
الت�أكد من حتقيق �أهداف النمو والتعلم من خالل ا�ستخدام و�سائل تقومي
وا�ضحة وحمددة.
ا�ستخدام التقومي املنا�سب للمنهج املعتمد لقيا�س �أهداف النمو والتعلم جلميع
الأطفال.
توثيق نتائج حتقيق �أهداف النمو والتعلم للأطفال بالو�سائل اخلا�صة بذلك
مع ر�صد املهارات النمائية يف �سجل مالحظة الأطفال.
اال�ستمرار يف تنفيذ الأن�شطة وحتقيق �أهداف النمو والتعلم وتوثيق ور�صد
املهارات النمائية.
مراجعة �أ�سبوعية ل�سجل التح�ضري اخلا�ص باملعلمات والت�أكد من �سري تنفيذ
الأن�شطة ح�سب خطة املنهج املعتمد .
متابعة �سجل التح�ضري وفق النموذج (و.ر.ع.ن )04-03-.وح�سب خطة
املنهج املعتمد.

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
اخلطة الف�صلية للأن�شطة التعليمية .و.ر.ع.ن01-14-.
اخلطة الأ�سبوعية لأن�شطة االركان التعليمية و.ر.ع.ن02-14-.
و.ر.ع.ن03-14-.
حت�ضري ن�شاط فتــرة احللق ـ ــة
و.ر.ع.ن04-14-.
متابعة �سجل التح�ضري للمعلمة

مكان احلفظ
مكتب وكيلة الرو�ضة
مكتب وكيلة الرو�ضة
املعلمة
�إدارة الرو�ضة

مدة احلفظ
عام درا�سي
عام درا�سي
عام درا�سي
عام درا�سي
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رقم العملية  )17( :ا�سم العملية :تقومي املهارات النمائية للأطفال

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعريفات

املخت�ص
املعلمة

 1/1تو�ضيح االجراءات املتبعة يف عملية تقومي الأطفال او ر�صد املهارات النمائية له يف الرو�ضة.
 1/2املعلمات املنفذات لعملية التقومي بالرو�ضة
 2/2جميع الأطفال يف الرو�ضة
1/3منهج ريا�ض الأطفال املعتمد
 2/3ا�ستمارات قيا�س املهارات النمائية لطفل الرو�ضة
1/4منهج ريا�ض الأطفال  :املنهج املعتمد ملرحلة ريا�ض الأطفال
 2/4املهارات النمائية  :املمار�سات النمائية التي تظهر تطور منو وتعلم اطفال الرو�ضة
والواردة يف الربنامج احلا�سوبي
 3/4ا�ستمارة التقومي الدورية  :يو�ضح مدى تطور منو وتعلم الأطفال بعد نهاية تعلم الأطفال
جلزء من املنهج املعتمد والواردة يف النظام احلا�سوبي
العملية

1/5
2/5
3/5

وكيلة الرو�ضة
امل�ساعدة الإدارية
املعلمة
وكيلة الرو�ضة
مديرة الرو�ضة
امل�ساعدة الإدارية
الت�سل�سل
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4/5
5/5
6/5
7/5
8/5
9/5
10/5
11/5
12/5
ا�سم النموذج

الإجراء
تقومي الطفل يف مرحلة ريا�ض الأطفال عن طريق املالحظة �أثناء تنفيذ املنهج التعليمي
ربط املالحظات ب�أهداف النمو والتعلم و وحتديد مدى حتققها لدى الأطفال
ر�صد املهارات النمائية للأطفال نهاية تنفيذ كل جزء من املنهج املعتمد وفق الربنامج
احلا�سوبي املعتمد
الت�أكد من ادخال املهارات النمائية
ا�شعار ويل الأمر باالطالع على تقومي الطفل يف حينه .
اعداد خطط فردية لتحقيق املهارات التي مل يتقنها الطفل
متابعة اخلطط الفردية لإمتام حتقيق املهارات التي مل يتقنها الطفل
متابعة تطور منو الأطفال حتى نهاية العام بتوثيق املالحظات
ر�صد املهارات النمائية للأطفال عند امتام املنهج املعتمد يف نهاية العام الدرا�سي
الت�أكد من ر�صد املهارات النمائية
اعتماد تقومي املهارات النمائية للأطفال يف نهاية العام الدرا�سي
ا�شعار ويل الأمر باالطالع على تقومي الطفل يف حينه .
النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

رقم العملية)18( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

التعريفات

		
ا�سم العملية :تقومي الأداء الوظيفي

رمز العملية ( :م.ر.ع)03-.

حتديد املنهجية والتعريف بالطرق التي �سيتم اتباعها يف عملية تقومي الأداء الفردي
للموظفات يف الرو�ضة.
يطبق هذا الإجراء على جميع للموظفات يف الرو�ضة.
 1/3الئحة تقومي الأداء الوظيفي ل�شاغلي الوظائف التعليمية.
 2/3الئحة تقومي الأداء الوظيفي (للوظائف الإدارية).
 3/3الالئحة التف�سريية لعنا�صر التقومي.
 1/4تقومي الأداء الوظيفي :قيا�س م�ستوى �أداء املعـلمة �أو املوظفة للعمل املكلفة ب�أدائه ويحتـوي
على جمموعة من عنا�صر تقومي الكفايات ،ال�شخ�صية ،واملهنية ،والعالقات مع الآخرين.
 2/4مواطن القوة  :ال�صفات الإيجـابية التي تت�صف بها املوظفة وت�ؤثر على عملها مع وجوب
�أال تكون تكرار ًا لعنا�صر التقومي الأ�سا�سية املحددة يف منوذج تقومي الأداء الوظيفي (عنا�صر
الأداء الوظيفي ،ال�صفات ال�شخ�صية ،العالقات مع الآخرين).
 3/4مواطن ال�ضعف :ال�صفات التي تت�صف بها املوظفة وت�ؤثر على عملها �سلبي ًا مع وجوب
�أال تكون تكرار ًا لعنا�صر التقومي الأ�سا�سية املحددة يف منوذج تقومي الأداء الوظيفي (عنا�صر
الأداء الوظيفي ،ال�صفات ال�شخ�صية ،العالقات مع الآخرين).
العملية

الـم ـخـت ـ ــ�ص
امل�ساعدة الإدارية

مديرة الرو�ضة

املوظف

الإج ــراء
1/5

تزويد املوظفني ب�صورة من الالئحة التف�سريية لعنا�صر التقومي.

2/5

مراجعة التقارير والوثائق وامللفات وال�سجالت املتعلقة باملوظفني.

3/5

مناق�شة املوظفني عن تقارير �إجنازاتهم ال�سنوية و�سجل الزيارات والوثائق ذات
العالقة للوقوف على مواطن القوة وال�ضعف و�سبل تطوير �آدائهم .

4/5

�إعداد تقارير الأداء الوظيفي ور�صد الدرجات للمعلم مب�شاركة امل�شرف الرتبوي
قبل نهاية العام الدرا�سي ب�شهرين وفق ًا للنموذج املعتمد من وزارة اخلدمة املدنية

5/5

�إعداد تقارير الأداء الوظيفي ور�صد الدرجات ملن�سوبي املدر�سة با�ستثناء املعلمني
وفق ًا للنموذج املعتمد من وزارة اخلدمة املدنية بعد �إكمال �سنة من تاريخ التعيني
ومبا�شرة العمل .

6/5

االطالع على نتيجة تقومي الأداء الوظيفي والتوقيع على البيان اخلا�ص بذلك.
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العملية
الـم ـخـت ـ ــ�ص
مديرة الرو�ضة

الت�سل�سل

46

الإج ــراء
7/5

ا�سم النموذج

القيام بتزويد الأ�صل من مناذج تقارير الأداء الوظيفي ل�ش�ؤون املوظفني يف �إدارة
التعليم حلفظها يف ملف املوظف مع االحتفاظ بن�سخة من مناذج تقارير الأداء
للرجوع �إليها عند احلاجة.

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

رقم العملية)19( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة

ا�سم العملية :قيا�س اجتاهات �أولياء الأمور نحو الرو�ضة

التعريفات
الـم ـخـت ـ ــ�ص
نائب رئي�سة املجل�س
ويل �أمر الطالب
نائب رئي�سة املجل�س
رئي�سة املجل�س
فريق العمل
رئي�سة املجل�س
نائب رئي�سة املجل�س

رئي�سة وع�ضوات املجل�س
رئي�سة املجل�س
الت�سل�سل
1/6

رمز العملية ( :م.ر.ع)04-.

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف قيا�س اجتاهات �أولياء الأمور للخدمات املقدمة من الرو�ضة.
يطبق هذا الإجراء على قيا�س اجتاهات �أولياء �أمور الطالب حول اخلدمات املقدمة من الرو�ضة من وجهة نظرهم.
ال يوجد .
 1/4املجل�س  :جمل�س الرو�ضة.
 2/4فريق العمل :ي�شكل من �أع�ضاء جمل�س الرو�ضة لدرا�سة النماذج التي تتم تعبئتها من
قبل �أولياء الأمور بخ�صو�ص تقومي عمل الرو�ضة من وجهة نظرهم.
العملية
الإج ــراء
توزيع النموذج اخلا�ص بعملية ر�صد اجتاهات اولياء االمور نحو الرو�ضة وفق
1/5
النموذج (م.ر.ع.ن .)01-04-
 2/5تعبئة النموذج اخلا�ص بعملية ر�صد اجتاهات اولياء االمور نحو الرو�ضة من وجهة نظره.
جمع النماذج التي مت توزيعها على �أولياء �أمور الطالب وفهر�ستها وتنظيميها
3/5
وت�سليمها لرئي�سة جمل�س الرو�ضة.
ت�شكيل فريق عمل للقيام بدرا�سة مناذج ر�صد اجتاهات �أوليا الأمور واعداد تقرير
4/5
ي�شمل على عملية التحليل والنتائج والتو�صيات.
القيام بدرا�سة النماذج وحتليلها و�إعداد تقرير ي�شمل على النتائج والتو�صيات
5/5
وتقدميها لرئي�سة املجل�س.
 6/5االطالع على النتائج والتو�صيات والإيعاز لنائبتها لدعوة املجل�س لعقد اجتماع ملناق�شة التقرير.
�إعداد الدعوة الجتماع املجل�س والت�أكيد على احل�ضور من خالل االت�صال معهم
7/5
وتبليغهم مبوعد االجتماع.
تزويد �أع�ضاء املجل�س بالتقرير الذي ي�شمل على نتائج وتو�صيات ر�صد اجتاهات
8/5
�أولياء الأمور عن الرو�ضة قبل ثالثة �أيام على الأقل من اجتماع املجل�س.
 9/5يتوىل قراءة نتائج التقرير والتو�صيات يف يوم االجتماع على ع�ضوات املجل�س.
مناق�شة التقرير والتو�صيات الواردة فيه ،و�إمكانية تطبيقها ،والفائدة املرتتبة على
10/5
ذلك ،و�أي �إجراءات ينبغي اتخاذها بهذا اخل�صو�ص.
� 11/5إقرار التو�صيات املتفق عليها.

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
م.ر.ع.ن01-04-.
ر�صد اجتاهات اولياء االمور نحو الرو�ضة

مكان احلفظ
�إدارة الرو�ضة

مدة احلفظ
عام درا�سي

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رقم العملية )20( :

الهدف
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات

		
ا�سم العملية  :التدقيق الداخلي لنظام اجلودة

الت�أكد من نظامية الإجراءات (الطريقة) املتبعة يف تطبيق النظام الداخلي للجودة بالرو�ضة
واملعمول بها على جميع الوظائف بالرو�ضة
يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات يف نظام اجلودة
 1/3نظام اجلودة الإدارية
 1/4فريق التدقيق الداخلي :فريق يت�ألف من �أع�ضاء جلنة التميز واجلودة يف الرو�ضة وهم
مدربون وم�ؤهلون للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ح�سب متطلبات نظام �إدارة اجلودة
العملية

الـم ـخـت ـ ــ�ص
جلنة التميز واجلودة

1/5

مديرة الرو�ضة

2/5

رئي�سة جلنة التميز
واجلودة

3/5

فريق التدقيق الداخلي

4/5

رئي�سة فريق التدقيق
الداخلي

5/5
6/5
7/5
8/5

ع�ضوات فريق التدقيق
الداخلي

9/5
10/5

48

رمز العملية ( :م.ر.ع)05-.

الإج ــراء
حتديد فريق التدقيق الداخلي بالرو�ضة من بني �أع�ضائها وحتديد رئي�س
للفريق .و�أ�سماء الأع�ضاء واملهمة والهدف واملدة الزمنية املحددة للإجناز.
�إعداد اخلطابات للجهات املعنية داخل مكتب التعليم وخارجه لتدريب فريق
التدقيق الداخلي وت�أهيلهم للقيام مبهام املراجعة الداخلية .
ت�سليم رئي�س فريق التدقيق الداخلي ن�سخة كاملة من العمليات والإجراءات املعتمدة
داخل الرو�ضة.
درا�سة جميع العمليات والإجراءات ومراجعتها والت�أكد منها وو�ضع خطة
التدقيق لها.
حت�ضري القائمة التفقدية لعملية التدقيق بنا ًء على �آليات وخطوات العمليات
والإجراءات املراد تدقيقها.
�إعداد اخلطة لإجراء التدقيق الداخلي وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)01-05-.
وتكون على زيارتني خالل العام الدرا�سي .
توزيع خطة التدقيق على جميع �أع�ضاء الفريق وفق ًا خلطة التدقيق املعدة .
تبليغ املوظفة املعنية الذي �سيتم التدقيق عليها وذلك قبل �أ�سبوع من موعد
التدقيق وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)02-05-.
زيارة املوظفات املعنيات وامل�ستهدفات يف عملية التدقيق الداخلي و�شرح
عملية التدقيق للموظفة املعنية يف الرو�ضة و�إطالعها على القائمة التي �سيتم
التدقيق مبوجبها وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن. )03-05-.
مراجعة نتائج التدقيق مع املوظفة املعنية واالتفاق على الإجراءات الت�صحيحية
والوقائية وفق الفرتة الزمنية املحددة وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)04-05-.

العملية

الـم ـخـت ـ ــ�ص
فريق التدقيق الداخلي

11/5

جلنة التميز واجلودة
رئي�سة فريق التدقيق
الداخلي

13/5

الت�سل�سل
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6

13/5

الإج ــراء
�إعداد تقرير نهائي لعملية املراجعة والتدقيق وتقدميها للجنة التميز واجلودة
يف الرو�ضة وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)05-05-.
مناق�شة نتائج التقرير وامل�صادقة عليه
تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية املراجعة والتدقيق الداخلي يف
الرو�ضة .

ا�سم النموذج
خطة التدقيق الداخلي والن�صف
�سنوية
�إ�شعار موعد التدقيق الداخلي
منوذج التدقيق الداخلي
منوذج عدم مطابقة
تقرير التدقيق الداخلي

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل

مكان احلفظ

مدة احلفظ

م.ر.ع.ن01-05-.

�إدارة الرو�ضة

� 3سنوات

م.ر.ع.ن02-05-.
م.ر.ع.ن03-05-.
م.ر.ع.ن04-05-.
م.ر.ع.ن05-05-.

�إدارة الرو�ضة
�إدارة الرو�ضة
�إدارة الرو�ضة
�إدارة الرو�ضة

� 3سنوات
� 3سنوات
� 3سنوات
� 3سنوات

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رقم العملية )21( :

الهدف

ا�سم العملية  :الإجراءات الت�صحيحية

يطبق هذا الإجراء على جميع الإجراءات الت�صحيحية الواردة يف الرو�ضة

نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة
التعريفات

يطبق هذا الإجراء على جميع العمليات والإجراءات يف الرو�ضة
 1/3نظام اجلودة الإدارية
 1/4فريق التدقيق الداخلي  :فريق يت�ألف من �أع�ضاء جلنة التميز واجلودة يف الرو�ضة
وهم مدربون وم�ؤهلون للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ح�سب متطلبات نظام �إدارة اجلودة
العملية

الـم ـخـت ـ ــ�ص
جلنة التميز واجلودة
رئي�سة جلنة التميز
واجلودة
رئي�سة فريق التدقيق
الداخلي

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

فريق التدقيق الداخلي
جلنة التميز واجلودة
رئي�سة فريق التدقيق
الداخلي
الت�سل�سل
1/6
2/6
50

رمز العملية ( :م.ر.ع)06-.

6/5
7/5
8/5
9/5
10/5
11/5

الإج ــراء
ا�ستقبال جميع الطلبات واملالحظات واملرئيات املتعلقة ب�إجراءات العمل يف الرو�ضة
من جميع اجلهات داخل الرو�ضة �أو خارجها وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)01-06-.
مناق�شة املالحظات واملرئيات الواردة وتقدميها لفريق التدقيق الداخلي
للت�أكد والفح�ص ولإجراء املطابقة.
ت�سليم رئي�س فريق التدقيق الداخلي الطلبات واملالحظات واملرئيات الواردة.
توثيق الطلبات واملالحظات واملرئيات الواردة يف �سجل الإجراءات
الت�صحيحية وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)02-06-.
دار�سة الطلبات واملالحظات مع اجلهة املعنية داخل الرو�ضة �أو خارجها �أو درا�سة
حاالت عدم املطابقة يف الإجراءات التي مت اكت�شافها �أثناء عملية التدقيق الداخلي.
متابعة تنفيذ الطلبات واملالحظات مع اجلهات املعنية داخل الرو�ضة .
اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية للإجراءات التي مت اكت�شافها �أثناء التدقيق الداخلي.
عر�ض الإجراءات الت�صحيحية على جلنة اجلودة والتميز .
مراجعة ومناق�شة الإجراءات الت�صحيحية الوقائية والتطويرية واعتمادها .
�إ�شعار اجلهة املعنية بالرو�ضة بالإجراء املتخذ.
تزويد فريق �ضبط الوثائق بالإجراءات الت�صحيحية والتعديالت على الأدلة
وال�سجالت والنماذج الناجتة عن الإجراءات الت�صحيحية.

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
طلب الإجراء الت�صحيحي
م.ر.ع.ن01-06-.
�سجل طلبات الإجراءات الت�صحيحية م.ر.ع.ن02-06-.

مكان احلفظ
�إدارة الرو�ضة
�إدارة الرو�ضة

مدة احلفظ
� 3سنوات
� 3سنوات

رقم العملية)22( :

			
ا�سم العملية � :ضبط الوثائق

رمز الإجراء ( :م.ر.ع)07-.

و�ضع نظام وحتديد م�س�ؤوليات �إعداد و�إ�صدار ومراقبة و�ضبط الوثائق لنظام اجلودة بالرو�ضة.
الهدف
يطبق هذا الإجراء على جميع عمليات التوثيق /الإعداد/الإ�صدار /التعديل وال�ضبط املتعلقة
نطاق العمل
بوثائق نظام اجلودة يف الرو�ضة.
الوثائق ذات العالقة  1/3نظام اجلودة الإدارية
 1/4الوثائق  :هي م�ستندات حتوي بيانات ذات معنى ت�أخذ �أي �شكل مثل ال�سيا�سة �أو الإجراء �أو تعليمات
�..ألخ .ويرجع �إليها لتنفيذ الأن�شطة و�ضبطها وت�شمل الدليل والإجراءات وال�سجالت وتعليمات العمل.
التعريفات
 2/4ال�سجالت :هي النماذج املعتمدة يف الرو�ضة قبل وبعد ا�ستخدامها.
العملية

الـم ـخـت ـ ــ�ص
جلنة التميز واجلودة
مديرة الرو�ضة

1/5
2/5

رئي�سة جلنة التميز واجلودة

3/5
4/5
5/5
6/5
7/5

ع�ضوات فريق �ضبط
الوثائق

8/5

فريق �ضبط الوثائق
جلنة التميز واجلودة
رئي�سة فريق �ضبط الوثائق

9/5
10/5
11/5
12/5
13/5
14/5

الت�سل�سل
1/6
2/6

الإج ــراء
حتديد فريق �ضبط الوثائق بالرو�ضة من بني �أع�ضاءها وحتديد رئي�س الفريق واملهام امل�سندة له.
�إعداد اخلطابات للجهات املعنية لتدريب فريق �ضبط الوثائق وت�أهيلهم للقيام مبهام عملية �ضبط الوثائق .

ت�سليم رئي�س فريق �ضبط الوثائق ملفا يحوي جميع الإجراءات والوثائق املتعلقة
باجلودة وجميع الإ�صدارات احلالية للوثائق وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)01-07-.
درا�سة جميع الوثائق وال�سجالت ومراجعتها والت�أكد منها .
الت�أكد من �أن كل �صفحة من الوثائق حتمل ختما يبني �أنها وثيقة م�ضبوطة �أو غري م�ضبوطة �أو ملغاة.
الت�أكد من �أن كل �صفحة من الوثائق حتمل رقم الإ�صدار  ،التاريخ ،الرمز ،ورقم املراجعة.
حتديد قائمة باجلهات املعنية بالوثائق وت�صنيف الوثائق تبع ًا لها .
توزيع ن�سخة من الوثائق امل�ضبوطة لكل من اجلهات املعنية بالرو�ضة ح�سب
القائمة املحددة م�سبق ًا.
تعديل الوثائق مبا ينتج من عمليات املراجعة والتدقيق وفق ًا للنموذج(م.ر.ع.ن)02-07-.
التخل�ص من الوثائق امللغاة بختمها بختم (ملغاة) وفق ًا للنموذج (م.ر.ع.ن)02-07-.
�إعداد تقرير نهائي لعملية �ضبط الوثائق وتقدميها للجنة اجلودة والتميز يف الرو�ضة.
مناق�شة نتائج التقرير النهائي وامل�صادقة عليه.
اعتماد التعديالت على الوثائق وال�سجالت وتعميمها على املعنيني.
تنظيم ملف حلفظ النتائج وخمرجات عملية �ضبط الوثائق وال�سجالت يف الرو�ضة.

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
م.ر.ع.ن01-07-.
منوذج ت�سليم الن�سخ املوثقة
منوذج طلب (�إ�صدار�/إلغاء/تعديل) وثيقة م.ر.ع.ن02-07-.

مكان احلفظ
�إدارة الرو�ضة
�إدارة الرو�ضة

مدة احلفظ
� 3سنوات
� 3سنوات

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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العمليات واإلجراءات في الحضانة
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رقم العملية )1( :

		
ا�سم العملية  :القبول والت�سجيل

رمز العملية ( :م.م.ع)01-.

حتديد الإجراءات املتبعة يف قبول وت�سجيل الأطفال يف احل�ضانة.
الهدف
الأطفال.
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة  1/3دليل احل�ضانات  :1437/1436وزارة التعليم ،اململكة العربية ال�سعودية.
 1/4ويل الأمر :والد الطفل �أو من يقوم مقامه �شرعا.
2/4دليل احل�ضانة الرتبوي :هو دليل يعمل على ن�شر الوعي لأولياء الأمور بفل�سفة و�أهداف
التعريفات
احل�ضانة و�أن�شطتها ومتطلباتها.
العملية
الإج ــراء
الـم ـخـت ـ ــ�ص
يبد�أ ت�سجيل الأطفال يف احل�ضانة بناء على تعليمات دليل احل�ضانة املنظمة
1/5
للقبول والت�سجيل.
 2/5قبول الأطفال ح�سب الطاقة اال�ستيعابية للح�ضانة وا�ستكمال الإجراءات النظامية.
ت�سليم مناذج الت�سجيل لويل الأمر وفق النموذج رقم (م.م.ع.ن)01-01.
3/5
والنموذج رقم (م.م.ع.ن)02-01.
 4/5ا�ستالم ملف الطفل ورقيا
الت�أكد من الوثائق املطلوبة ومطابقة الأ�صل بال�صورة من (�شهادة امليالد �أو
املديرة
 5/5بطاقة العائلة امل�ضاف فيها الطفل ,بطاقة االحوال �أو االقامة وجواز ال�سفر
لغري ال�سعوديني ،وثيقة التطعيم)
 6/5الت�أكد من تعبئة ا�ستمارة الت�سجيل
ً
�إعداد بطاقة خروج الطفل وامل�صادقة عليها وختمها وفقا للنموذج رقم
7/5
(م.م.ع.ن)03-01.
 8/5ا�ستالم ك�شف اللياقة الطبي من ويل �أمر الطفل وفق النموذج (م.م.ع.ن.)04-01.
 9/5حفظ النماذج يف ملف الطفل.
 10/5اعداد قوائم �أ�سماء الأطفال ومطابقتها وت�سليمها للحا�ضنة للبدء يف ت�سجيل ح�ضور الأطفال.
النماذج وال�سجالت
مدة احلفظ
مكان احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
ملف الطفل� /إدارة احل�ضانة فرتة بقاء الطفل يف احل�ضانة
 1/6ا�ستمارة �إلتحاق طفل باحل�ضانة م.م.ع.ن01-01.
ملف الطفل� /إدارة احل�ضانة فرتة بقاء الطفل يف احل�ضانة
 2/6منوذج الك�شف الطبي م.م.ع.ن02-01.
ملف الطفل� /إدارة احل�ضانة فرتة بقاء الطفل يف احل�ضانة
 3/6منوذج بطاقة خروج الطفل م.م.ع.ن03-01.
4/6

منوذج املوافقة على النقل
يف احلاالت الطارئة

م.م.ع.ن04-01.

ملف الطفل� /إدارة احل�ضانة فرتة بقاء الطفل يف احل�ضانة

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

53

رقم العملية )2( :

ا�سم العملية � :إعداد جداول الأن�شطة

رمز العملية ( :م.م.ع)02-.

تو�ضيح الإجراءات واخلطوات املتبعة يف �إعداد جداول الأن�شطة
الهدف
يطبق هذا الإجراء على �إعداد جداول الأن�شطة التي ت�سهم يف تنظيم الربنامج اليومي.
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة  1/3دليل احل�ضانات  :1437/1436وزارة التعليم ،اململكة العربية ال�سعودية.
الربنامج اليومي  :جدول ينظم ويوزع الزمن من خالل فرتات زمنية متتابعة وحمددة تختلف
التعريفات
من فرتة �إىل �أخرى ح�سب عمر الطفل.
املخت�ص

العملية

الإجراء

الربنامج اليومي:
1/5
�إعداد مقرتح جدول الربنامج اليومي وفق النموذج رقم ( م.م.ع.ن.)01-02.
1/1/5
عر�ض جدول الربنامج اليومي على احلا�ضنات والتعرف على مالحظاتهن
2/1/5
ومعاجلتها.
اعتماد جدول الربنامج اليومي.
3/1/5
املديرة
ت�سليم احلا�ضنات جدول الربنامج اليومي املعتمد.
4/1/5
و�ضع اجلدول يف مكان بارز يف مكتب املديرة وغرف الأن�شطة
5/1/5
ت�سديد الغياب:
2/5
�إعداد �سجل لت�سديد الغياب وفق منوذج( م.م.ع.ن.)02-02.
1/2/5
التوقيع على تنفيذ ت�سديد الغياب وفق النموذج رقم( م.م.ع.ن.)02-02.
2/2/5
احلا�ضنة
جدول املناوبة اليومية:
3/5
التعرف على رغبات ومقرتحات احلا�ضنات يف اختيار �أيام املناوبة.
1/3/5
املديرة
حتديد �أيام املناوبة خالل العام الدرا�سي وحتديد احلا�ضنات املناوبات.
2/3/5
التوقيع على �سجل املناوبة وااللتزام به وفق منوذج( م.م.ع.ن.)03-02.
3/3/5
التوقيع على جدول املناوبة يف حالة التبديل �أو غياب املناوبة وفق النموذج
4/3/5
املناوبات
( م.م.ع.ن.)03-02.
ت�سجيل جميع الوقائع �أثناء املناوبة وفق النموذج( م.م.ع.ن.)04-02.
5/3/5
النماذج وال�سجالت
مدة احلفظ
مكان احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
عام درا�سي
�إدارة احل�ضانة
م.م.ع.ن01-02.
منوذج اخلطة اليومية للح�ضانة
1/6
عام درا�سي
�إدارة احل�ضانة
م.م.ع.ن02-02.
�سجل ت�سديد الغياب
2/6
عام درا�سي
�إدارة احل�ضانة
م.م.ع.ن03-02.
بيان املناوبة اليومي
3/6
عام درا�سي
�إدارة احل�ضانة
م.م.ع.ن04-02.
التقرير اليومي للناوبة
4/6
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رقم العملية ) 3 ( :

ا�سم العملية  :تنظيم االت�صاالت الإدارية*

رمز العملية ( :م.م.ع)03-.

تو�ضيح الإجراءات املتبعة يف تنظيم االت�صاالت االدارية
الهدف
يطبق هذا الإجراء على املوظفة القائمة مبهام االت�صاالت الإدارية يف احل�ضانات امل�ستقلة .
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة  1/3التعاميم املنظمة للعمل باالت�صاالت
 1/4الوارد :جميع املرا�سالت التي ترد للح�ضانة من خطابات ور�سائل ورقية وبريد الكرتوين وفاك�سات.
 2/4ال�صادر  :جميع املرا�سالت ال�صادرة عن احل�ضانة من خطابات ور�سائل ورقية وبريد
الكرتوين وفاك�سات .
� 3/4سجل ت�سليم املعامالت  :ال�سجل الذي يدون فيه رقم ال�صادر وا�سم وتوقيع امل�ستلم .
التعريفات
 4/4من�سوبي احل�ضانات :جميع من يعمل باحل�ضانة موزعني ح�سب الأن�شطة الرئي�سة داخل
احل�ضانة واحلار�س وعاملة اخلدمات.
 5/4اجلهة اخلارجية  :الإدارات �أو امل�ؤ�س�سات خارج احل�ضانة.
العملية
الإجراء
املخت�ص
الربيد الوارد :
1/5
ا�ستقبال جميع املرا�سالت التي ترد للح�ضانة.
1/1/5
ت�سجيل جميع املرا�سالت ب�سجل الوارد العام منوذج(م.م.ع.ن� )01-03.أو
2/1/5
املديرة
عن طريق الربنامج احلا�سوبي .
و�ضع رقم الوارد العام ح�سب ت�سل�سل ورود املعامالت يف �أعلى �أول ورقة للر�سالة
3/1/5
توجيه املرا�سالت اىل العنا�صر العاملة داخل احل�ضانة.
4/1/5
التوقيع على ا�ستالم املرا�سالت الواردة اخلا�صة بهم منوذج(م.م.ع.ن)02-03.
من�سوبي احل�ضانة 5/1/5
حفظ جميع املرا�سالت يف امللفات املخ�ص�صة
6/1/5
متابعة تنفيذ املرا�سالت التي حتتاج �إىل رد.
7/1/5
الربيد ال�صادر :
2/5
ت�سجيل كل خطاب ي�صدر من احل�ضانة للجهة اخلارجية ب�سجل ال�صادر وت�سجيل
1/2/5
الت�سديد ان وجد منوذج(م.م.ع.ن� )03-03.أو عن طريق الربنامج احلا�سوبي.
و�ضع رقم ال�صادر العام على اخلطاب وكذلك تاريخ اخلطاب وعدد املرفقات.
2/2/5
املديرة
و�ضع اخلطاب داخل ظروف للحفاظ على ال�سرية .
3/2/5
و�ضع ن�سخة من كل خطاب مر�سل يف ملف ال�صادر .
4/2/5
ت�سجيل اخلطاب الأ�صل ب�سجل ت�سليم املعامالت .
5/2/5
متابعة ت�سجيل ا�سم وتوقيع امل�ستلم يف �سجل الت�سليم بعد اال�ستالم .
6/2/5
ت�سجيل �أ�صول املرا�سالت ب�سجل ت�سليم املعامالت منوذج (م.م.ع.ن)04-03.
7/2/5
و�ضع املرا�سالت داخل ال�سجل .
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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املخت�ص
عاملة اخلدمات
اجلهة اخلارجية
عاملة اخلدمات

العملية
8/2/5
9/2/5
10/2/5

الإجراء

ت�سليم ال�سجل للحار�س .
عند الت�سليم يدون ا�سم وتوقيع امل�ستلم للر�سالة .
اعادة �سجل ت�سليم املعامالت للرجوع اليه عند احلاجة.

*خا�ص باحل�ضانات امل�ستقلة وفيما يخ�ص احل�ضانات امللحقة باملرفق التعليمي ت�ضم االت�صاالت الإدارية لذلك املرفق.

الت�سل�سل
1/6
2/6
3/6
4/6
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ا�سم النموذج
�سجل الوارد العام
�سجل �إطالع املوظفات على
التعاميم
�سجل ال�صادر العام
�سجل ت�سليم املعامالت

النماذج وال�سجالت
رمز النموذج /ال�سجل
م.م.ع.ن01-03.

مكان احلفظ
�إدارة احل�ضانة

مدة احلفظ
م�ستمر

م.م.ع.ن02-03.

�إدارة احل�ضانة

عام

م.م.ع.ن03-03.
م.م.ع.ن04-03.

�إدارة احل�ضانة
�إدارة احل�ضانة

م�ستمر
م�ستمر

رقم العملية )4( :

ا�سم العملية :متابعة ح�ضور الأطفال

رمز العملية ( :م.م.ع)04-.

حتديد االجراءات املتبعة يف ر�صد ح�ضور الأطفال وتو�ضيح االجراءات الالزم اتخاذها من
الهدف
قبل احلا�ضنات .
اطفال احل�ضانة
نطاق العمل
الوثائق ذات العالقة ال يوجد
 1 / 4ح�ضور الأطفال  :ت�سجيل وقت ا�ستالم الطفل وت�سليمه .
التعريفات
العملية

الإجراء
املخت�ص
ت�سجيل وقت ا�ستالم وت�سليم الطفل من ويل امره وفق النموذج(م.م.ع.ن04 .
1/5
احلا�ضنة
 .)01التوقيع على ا�ستالم وت�سليم الطفل وفق النموذج(م.م.ع.ن.)01 - 04 .
2/5
النماذج وال�سجالت
مدة احلفظ
مكان احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
الت�سل�سل
عام واحد
�إدارة احل�ضانة
م.م.ع.ن01-04.
�سجل ا�ستالم وت�سليم االطفال
1/6

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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رقم العملية )5( :

ا�سم العملية :متابعة وتقومي �أداء احلا�ضنات

رمز العملية ( :م.م.ع)05-.

تو�ضيح االجراءات املتبعة يف متابعة وتقومي احلا�ضنات
الهدف
 1/2مديرة احل�ضانة
نطاق العمل
 2/2احلا�ضنات
الوثائق ذات  1/3الئحة تقومي الأداء الوظيفي ال�صادرة عن وزارة اخلدمة املدنية.
العالقة
 2/3دليل احل�ضانات  :1437/1436وزارة التعليم ،اململكة العربية ال�سعودية.
غرفة الأن�شطة  :عبارة عن املكان الذي ميار�س فيه الطفل الأن�شطة اليومية .
التعريفات الربنامج اليومي  :جدول ينظم ويوزع الزمن خالل فرتات زمنية متتابعة وحمددة تختلف من فرتة
لأخرى ح�سب عمر الطفل .
العملية
الإجراء
املخت�ص
متابعة اداء احلا�ضنات من خالل و�ضع خطة لزيارات احلا�ضنات اثناء العمل بحيث
1/5
تغطي اخلطة عدة زيارات ح�سب عدد احلا�ضنات.
ا�ستقبال امل�شرفة الرتبوية يف حال زيارتها للح�ضانة:
2/5
املديرة
اطالع امل�شرفة الرتبوية على جدول الربنامج اليومي للحا�ضنة املراد زيارتها
1/2/5
وا�شعارها بزيارة امل�شرفة الرتبوية لها
احل�ضور ح�سب اخلطة اخلا�صة بها
2/2/5
تدوين مرئيات الزيارة من خالل زيارة احلا�ضنة يف غرفة الأن�شطة
3/2/5
متابعة اعمال احلا�ضنة والت�أكد من تنفيذها ح�سب النظام.
4/2/5
امل�شرفة
مناق�شة احلا�ضنة حول املالحظات وتقدمي الدعم الالزم لها من خالل املداولة
5/2/5
الرتبوية
الإ�شرافية بح�ضور املديرة .
تدوين املالحظات والتو�صيات حول �أداء احلا�ضنة يف ا�ستمارة متابعة �أداء ح�ضانة
6/2/5
وفق منوذج (م.م.ع.ن.)01-05.
متابعة املالحظات والتو�صيات الواردة من امل�شرفة الرتبوية وتدوين اداء احلا�ضنة
7/2/5
املديرة
وفق النموذج (م.م.ع.ن.)01-05.
تقومي الأداء الوظيفي للحا�ضنة وفق النموذج (م.م.ع.ن)02-05.
8/2/5
النماذج وال�سجالت
مكان احلفظ
مدة احلفظ
رمز النموذج /ال�سجل
ا�سم النموذج
م
�إدارة احل�ضانة عام واحد
م.م.ع.ن01-05.
 1/6ا�ستمارة متابعة �أداء حا�ضنة *
�إدارة احل�ضانة اربع �سنوات
 2/6ا�ستمارة تقييم الأداء الوظيفي للحا�ضنة م.م.ع.ن02-05.
*ح�سب ما ورد يف دليل احل�ضانات
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نموذج رقم ( /)1استمارة بيانات الطفل الشخصية		

او ًال :البيانات ال�شخ�صية:
املرحلة الدرا�سية ال�صف الدرا�سي

الف�صل

رقم الطفل :خا�ص بالرو�ضة
اال�سم رباعي ًا

بيانات ويل �أمر
الطفل
ا�سم قريب للطفل
ا�سم قريب للطفل

رقم ال�سجل املدين  /الإقامة

اجلن�سية
يوم

تاريخ الهوية

�سنة

�شهر

اال�سم الأول

ا�سم الأب

ا�سم اجلد

العائلة(اللقب)

GFATHER

FATHER

FNAME

FAMILY

رقم جواز ال�سفر
مكان امليالد  /املدينة
ثاني ًا :بيانات االت�صال
املنطقة الإدارية
ال�شارع الرئي�سي
الربيد الإلكرتوين
الفاك�س

الرمز (و.ر.ع.ن)01-01-.

تاريخ امليالد
فئة الدم
املدينة
ال�شارع الفرعي
الرمز الربيدي
العنوان يف �أمر زة
ا�سم ويل الأمر
تاريخها
/ /
رقم هاتف املنزل

/

/

مكان الوالدة – الدولة
ملكية ال�سكن
احلي
رقم املنزل
�صندوق الربيد

اجلن�سية

�صلة القرابة

م�صدرها

نوع الهوية

نهايتها
/ /
رقم هاتف العمل

رقم الهاتف اجلوال
الهاتف
الهاتف

العنوان
العنوان

						
ا�سم ويل الأمر :

التوقيع على �صحة البيانات

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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ثالث ًا :الأوراق املطلوبة للت�سجيل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•ا�ستمارة بيانات ت�سجيل الطفل.
•�صورة من بطاقة العائلة م�ضاف فيها الطفل مع الأ�صل للمطابقة.
•�صورة من الإقامة �ساري العمل بها ( لغري ال�سعوديني) مع الأ�صل للمطابقة .
•�صورة من جواز الطفل ( لغري ال�سعوديني ) مع الأ�صل للمطابقة.
•�صورة من �شهادة امليالد مع الأ�صل للمطابقة.
•�صورة من بطاقة التطعيم مع الأ�صل للمطابقة.
• بطاقة الك�شف الطبي .
•ا�ستكمال مناذج املقابالت .
•� 8صور مقا�س .4 × 6
•غيار داخلي وخارجي للطفل.

نموذج رقم (/)2

		
الكشف الطبي لرياض األطفال

الرمز (و.ر.ع.ن.)02-01-.

املكرم  /مدير م�ستو�صف/م�ست�شفى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الرجاء �إمتام الك�شف الطبي الالزم للطفل /الطفلة .................................................:
وذلك لإنهاء �إجراءات الت�سجيل للعام الدرا�سي 14 ...... ......هـ 14....... /هـ و�إفادتنا بالنتيجة مع ال�شكر والتقدير .
اخلتم
		
التوقيع .....................:
مديرة الرو�ضة 		....................:
...................................................

املكرمة مديرة الرو�ضة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مت �إجراء الك�شف الطبي على الطفل  /الطفلة وكانت نتيجة الفح�ص كالتايل :
� أنثى
		
العمر  ...............اجلن�س :ذكر
التو�صيات........................................................................:
 الئق طبي ًا
الأ�سباب.......................................................................... :
غري الئق
.......................................................................:

الطبيب
التوقيع .....................................
التاريخ .....................................

.....................................

اخلتم

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

63

نموذج رقم (  / )3المقابلة الفردية 			

			
اليوم:

		
املكان:
ا�سم الطفل :
ا�سم الأم �( :أو من يقوم مقامها)
ا�سم املعلمة :
لقاء يف الرو�ضة 		
		
نوع التوا�صل:

الرمز (و.ر.ع.ن.)03-01-.

التاريخ :

مكاملة هاتفية 		

�أخرى

الأمور التي مت االتفاق عليها مع الأم:
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

مرئيات املعلمة :
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ .
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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نموذج رقم ( / )4المقابلة الثنائية

			
اليوم:

الرمز (و.ر.ع.ن)04-01-.

التاريخ :

		
املكان:
ا�سم الطفل .......................................................................................................................................................................................... :
ترتيب الطفل يف الأ�سرة ....................................... :
عدد �أفراد الأ�سرة ....................................... :
�أ�سماء الأخوة .................................................................................................................................................................................... :
�أ�سماء الأخوات ....................................................................................................................................................................................:
مع من يعي�ش الطفل...........................................................................................................................................................................:
الأ�شخا�ص الآخرون يف املنزل .........................................................................................................................................................
هل �سبق لطفلك االلتحاق بح�ضانة �أو رو�ضة �أخرى...........................................................................................................................
ما هي اللعبة املف�ضلة لديه  .......................................... :مع من يلعب عادة يف البيت ..........................................
هل لديه مربيه تبقى معه يف املنزل  ............................................................. :جن�سيتها ........................................
هل نومه هادئ  ................................................................... :هل ينام يف غرفة خا�صة ..........................................
كيف يعرب طفلك عن م�شاعره  .............................................. :عن خماوفه ...........................................................
كيف يعرب عن غ�ضبه ..................................................................................................................................................
ما هو طعامه املف�ضل .................................................. .............................................. .............................................. :
هل لديه ح�سا�سية من �أي نوع من الأغذية .............................................................. .............................................. :
هل يعتمد على نف�سه يف دخول اخلالء  .............................................. :هل يحتاج تذكري...................................... :
كيف يعرب عن حاجته للذهاب �إىل دورات املياه .................................................................................................................................
كيف تت�صرفني عندما يح�سن طفلك الت�صرف ............................................................................................................................. :
كيف تت�صرفني عندما يخطئ طفلك الت�صرف ............................................................................................................................. :
�صفات خا�صة يف طفلك......................................................................................................................................................................
مالحظات ........................................................................................................................................................................................... :
ال
		
نعم
هل يعاين طفلك من �أمرا�ض مزمنة ؟
�إذا كان اجلواب نعم ما هي هذه الأمرا�ض ؟....................................................................................................................................
هل يتناول دواء  ..............................................ا�سم الدواء ..............................................وقت تناوله..............................................
ال
نعم
هل يعاين من ح�سا�سية ؟ 		
�إذا كان اجلواب نعم ما هي هذه احل�سا�سية ؟ .....................................................................................................
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نعم

هل يعاين طفلك حت�س�س من �أي نوع من �أنواع الغذاء ؟
...........................................................................................................
�إذا كان اجلواب نعم ما هي هذه الأغذية
ال
هل لطفلك ملف �صحي ب�أحد امل�ست�شفيات ؟ نعم
يف حالة الإجابة نعم  :ا�سم امل�ست�شفي  .................................................رقم امللف ................................................
التوقيع على �صحة البيانات:
ا�سم املعلمة ................................................. :
ا�سم ويل الأمر		.................................................... :
التوقيع........................................................... :
التوقيع................................................................ :
التاريخ............................................................ :
التاريخ................................................................ :
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ال

نموذج رقم ( / )5تعهد ولي األمر

			
االلتزام بالتعليمات

الرمز (و.ر.ع.ن)05-01-.

انطالقا من �أهمية انتظام طفل الرو�ضة لتحقيق �أهداف املرحلة ومنها تهيئة الطفل للمراحل التعليمية الالحقة ول�ضرورة
التعاون بني البيت والرو�ضة .
�أتعهد �أنا ويل �أمر الطفل  ،................................................................................................................................ /ب�أنني اطلعت على
التعليمات الواردة ادناة والتزم بها:
يف حال تغيب الطفل/ة يومني �أو �أكرث بعذر مر�ضي يجب �إح�ضار �إجازة مر�ضية يف اليوم التايل لغيابه.
يف حالة تغيب الطفل/ة لظرف طارئ �أكرث من خم�سة �أيام يف الف�صل الدرا�سي يحرر ويل �أمر الطفل �إفادة ل�شرح �أ�سباب
الغياب.
يف حالة تغيب الطفل/ة �أو انقطاعه ملدة خم�سة ع�شر يوما منف�صلة خالل العام الدرا�سي يتم �إ�شعار ويل الأمر بغياب
الطفل خطيا لأخذ توقيعه بالعلم وحفظ الإ�شعار يف ملف الطفل وبالتايل يتم طلب ح�ضور ويل �أمر الطفل حيث تعد م�شكلة
البد من اتخاذ الإجراءات الالزمة حللها.
يف حال تغيب الطفل/ة �أو انقطاعه عن الرو�ضة ملدة خم�سة ع�شر يوم مت�صلة يف الف�صل الدرا�سي دون �إخطار الرو�ضة
ب�أ�سباب الغياب �أو �إجازة مر�ضية ف�أنة �سيتم �إ�شغال مكانة بطفل �آخر من قائمة االنتظار ح�سب ما ن�صت عليه الالئحة
الداخلية املنظمة للعمل بريا�ض الأطفال.
ا�سم ويل الأمر
التوقيع.......................................................................................:
التاريخ.......................................................................................:
هاتف املنزل.............................................................................:
هاتف اجلوال..........................................................................:
الربيد االلكرتوين..................................................................:

............................................................................

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )6الموافقة على النقل في الحاالت الطارئة

الرمز (و.ر.ع.ن)06-01-.

من منطلق حر�صنا على �سالمة �أطفالنا يف حالة تعر�ضهم لأمر طارئ ال�سمح اهلل يف الرو�ضة نرجو التوقيع باملوافقة على
نقله بو�ضع عالمة �صح على الو�سيلة املنا�سبة:
نقل طفلكم/طفلتكم �إىل الطوارئ مبا�شرة
		
ننتظر نقله بالإ�سعاف
		
ننتظر ح�ضورك
			
		
علما ب�أنة يف حالة عدم الرد على االت�صال ننقل طفلكم/طفلتكم مبا�شرة �إىل الطوارئ .
ا�سم ويل الأمر...................................:
توقيع ويل الأمر بالعلم واالطالع.........................:
التاريخ.............................................:
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نموذج رقم ( / )7خطاب قبول طفل في الروضة 			

الرمز (و.ر.ع)01-02-.

الرقم:
التاريخ:
املو�ضوع:
�إىل مديرة الرو�ضة..............................:
من مديرة الرو�ضة..............................:
ب�ش�أن :قبول الطفل يف الرو�ضة .
ال مانع لدينا من قبول الطفل/ه ..............................:
وامل�سجل /ه لديكم بامل�ستوى..............................:
لذا نرجو بعث ملف الطفل/ه �إلينا بالطريقة الر�سمية املتبعة على �أن ي�شمل التايل:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

واهلل يحفظكم،،،،
مديرة الرو�ضة:

							
اخلتم
		
اال�سم..........................................................
التوقيع..........................................................
							

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )8خطاب تحويل طفل في الروضة

الرمز (و.ر.ع)02-02-.

الرقم:
التاريخ:
املو�ضوع:
مرفق التقرير الطبي للطفل.................................................:امل�ستوى.................................................:
ن�أمل توجيه الطفل �إىل :رو�ضة تت�ضمن الدمج �أو مركز متخ�ص�ص بذوي االحتياجات اخلا�صة �أو ح�سب ما ترونه منا�سب.
اخلتم:
التوقيع :
		
مديرة الرو�ضة :
املكرمة مديرة الرو�ضة.................................................:
مت االطالع على ما ذكر �أعاله ويتم حتويل الطفل �إىل :
□الرو�ضة .................................................:دمج.................................................:
□مركز.................................................:
□�أخرى.................................................:
مديرة مكتب التعليم:
اخلتم			:
رئي�سة وحدة ريا�ض الأطفال :
اال�سم:
			
اال�سم:
التوقيع :
				
التوقيع :
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نموذج رقم (  / ) 9جدول توزيع فترات البرنامج اليومي على المعلمات

الف�صل الدرا�سي ....................................العام الدرا�سي
امللعب احلر
الوجبة
احللقة
الفرتة
يف اخلارج
الوقت

الرمز (و.ر.ع.ن)01-03-.

.........................................:

العمل احلر يف
الأركان

اللقاء
الأخري

املالحظات

معلمات امل�ستوى:
ا�سم املعلمة.....................................................................:التوقيع.....................................................................:
ا�سم املعلمة.....................................................................:التوقيع.....................................................................:
العمل احلر يف اللقاء
امللعب احلر
املالحظات
الوجبة
احللقة
الفرتة
الأخري
الأركان
يف اخلارج
الوقت
معلمات امل�ستوى:
ا�سم املعلمة.....................................................................:التوقيع.....................................................................:
ا�سم املعلمة.....................................................................:التوقيع.....................................................................:
الفرتة
الوقت

احللقة

امللعب احلر
يف اخلارج

الوجبة

العمل احلر يف
الأركان

اللقاء
الأخري

املالحظات

معلمات امل�ستوى:
ا�سم املعلمة.....................................................................:التوقيع.....................................................................:
ا�سم املعلمة.....................................................................:التوقيع.....................................................................:
مالحظة هامة:
على جميع املعلمات االلتزام الدقيق باجلدول وعدم التغيري �أو التبديل فيه حتى يتحقق مبد�أ العدل والإن�صاف بني اجلميع
ومبا يحقق امل�صلحة العامة وم�صلحة الأطفال بالدرجة الأوىل.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / ) 10جدول توزيع فترات االنتظار اليومي

للعام الدرا�سي 14هـ /الف�صل الدرا�سي(

الرمز (و.ر.ع.ن)02-03-.

)
14هـ �آمل

�أخواتي املعلمات/نظرا لغياب املعلمة ...................................................:لهذا اليوم...................:املوافق / /
ت�سديد مكانها ح�سب اجلدول املو�ضح والتوقيع بالعلم ,,ولكم جزيل ال�شكر
مالحظات
التوقيع
ا�سم املعلمة
امل�ستوى الف�صل
الن�شاط
اللقاء ال�صباحي
احللقة
اللعب احلر باخلارج
الوجبة
اللعب احلر بالأركان
اللقاء الأخري

�أخواتي املعلمات/نظرا لغياب املعلمة ...................................................:لهذا اليوم...................:املوافق 14 / /هـ �آمل
لهذا اليوم...................:املوافق 14 / /هـ �آمل ت�سديد مكانها ح�سب اجلدول املو�ضح والتوقيع بالعلم ,,ولكم جزيل ال�شكر
مالحظات
التوقيع
ا�سم املعلمة
امل�ستوى الف�صل
الن�شاط
اللقاء ال�صباحي
احللقة
اللعب احلر باخلارج
الوجبة
اللعب احلر بالأركان
اللقاء الأخري
ا�سم امل�سئولة............................................................:التوقيع

............................................................:
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نموذج رقم ( /)11بيان المناوبة اليومي

التاريخ
اليوم

)		
للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل الدرا�سي (
جدول املناوبة اليومية (�صباحا وظهرا ويف حالة التبديل) :
ا�سم املناوبة
ا�سم املناوبة
التوقيع
التوقيع
البديلة
�صباحا
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
ا�سم امل�س�ؤولة
مديرة احل�ضانة		.....................................:
		.........................................:

الرمز (و.ر.ع.ن)03-03-.

ل�شهر (

)

ا�سم املناوبة
ا�سم املناوبة
التوقيع
البديلة
ظهرا
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2

التوقيع

التوقيع
التوقيع......................................:
......................................:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

73

نموذج رقم (/)12جدول األنشطة اليومية للمناوبة			

الرمز (و.ر.ع.ن)04-03-.

جدول املناوبة :
اليوم
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س

ا�سم املناوبة وقت املناوبة

مكان املناوبة

-1
-2
-1
-2
-1
-2
-1
-2
-1
-2

ا�سم امل�س�ؤولة
التوقيع...................................................................................:

........................................................................:
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الأن�شطة

نموذج رقم ( /)13التقرير اليومي للمناوبة 			

الرمز (و.ر.ع.ن)05-03-.

التاريخ:
		
اليوم................................. :
بناء على التعميم رقم 26/69130واملت�ضمن احلر�ص على مبنى الرو�ضة والأطفال �أثناء املناوبة لذا عليكم احلر�ص
وااللتزام بالأتي:
الإ�شراف على دخول الأطفال.
مراقبة الأطفال �أثناء ممار�ستهم لأن�شطة املناوبة.
الت�أكد من خلو املبنى من الأطفال يف نهاية الدوام (من ف�صول وملعب ودورات مياه).
الت�أكد من غلق �صنابري املياه والإ�ضاءة بعد الدوام .
الإ�شراف على خروج الأطفال من الرو�ضة مع تدوين �أ�سماء املت�أخرين .
عدم االن�صراف من الرو�ضة حتى ان�صراف �آخر طفل مع تدوين �أ�سماء املت�أخرين بعد ن�صف �ساعة من نهاية الدوام .
ظهرا
�صباحا
التوقيع
�أ�سماء املناوبات
مل تنفذ
نفذت
مل تنفذ
نفذت
م
1
2
3
.................................

الوقائع اليومية:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ا�سم املوظفة امل�س�ؤولة:
مديرة الرو�ضة:

		

التوقيع:
التوقيع:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)14بيان تسليم واستالم منهج رياض األطفال المعتمد للمعلمات

للعام الدرا�سي
م

ا�سم املعلمة

14هـ
م�سمى املنهج
....................................................

التوقيع وتاريخ
التوقيع وتاريخ
ا�سم امل�ستلمة
الت�سليم
اال�ستالم

....................................................

1

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

2

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

3

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

4

....................................................
....................................................
....................................................

ا�سم امل�س�ؤولة
مديرة الرو�ضة		.....................................:
		.........................................:
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الرمز (و.ر.ع.ن)01-04-.

التوقيع
التوقيع......................................:

......................................:

املالحظات

نموذج رقم ( / )15سجل مشتريات الروضة		

الرمز (م..ر.ع.ن)01-01-.

�سجل م�شرتيات الرو�ضة من بند  ..................................خالل العام الدرا�سي

..................................

م

�إجمايل مبلغ البند املخ�ص�ص
للرو�ضة

رقم ًا

البيان (ال�صـنف)

الكمية

1
2
3
4
5

كتابة
ال�سعر
الإفرادي

ال�سعر
الإجمايل

جهة
التاريخ رقم الفاتورة
الفاتورة

توقيع جلنة �صندوق الرو�ضة على �أنه مت �صرف مبلغ البند يف م�صارفه املعتربة
�أع�ضاء اللجنة
وكيلة الرو�ضة /املعلمة

ع�ضوة  /الإدارية

رئي�س جلنة ال�صندوق املدر�سي
مديرة الرو�ضة

ع�ضوة  /املعلمة

اال�سم:

اال�سم

اال�سم

اال�سم /

التوقيع:

التوقيع

التوقيع

التوقيع /

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

التاريخ / / -:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

14هـ
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نموذج رقم ( /)16أمر مطالبة				

الرمز (م.ر.ع.ن)02-01-.

�أمر مطالبة
�إلــى  :مدير ة �إدارة ريا�ض الأطفال  ...................................................وفقها اهلل
�إلــى  :مدير ال�ش�ؤون املالية بالإدارة  ...................................................وفقه اهلل
م ــن  :مديرة الرو�ضة ...................................................
ب�ش�أن  :طلب �صرف تعوي�ض من امليزانية الت�شغيلية للرو�ضة .
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�إ�شـارة �إىل قرار �ســمو وزير الرتبية والتعليم رقــم  1/32671078يف 1432/4/17هـ املت�ضمن منح الرو�ضات ميزانية
ت�شغيلية  ...عليه ف�إن الرو�ضة قامت ب�صرف املبالغ املو�ضحة يف الفواتري املرفقة البالغ جمموع قيمتها ( ).........................
ريا ً
ال  ،لقاء ت�أمني احتياجات الرو�ضة ح�سب البند ......................
لــذا نرجو التكرم ب�إكمال الإجراءات الالزمة للتعويــ�ض عما مت �صرفه  .وبرفقه �أ�صل الفواتري للمبلغ املطلوب .
�شاكر ًا جتاوبكم  ...وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أع�ضاء اللجنة
وكيلة الرو�ضة /املعلمة
اال�سم
التوقيع
التاريخ-:

ع�ضوة  /الإدارية
اال�سم
التوقيع
التاريخ-:

ع�ضوة  /املعلمة
اال�سم
التوقيع
التاريخ-:

 خا�ص باملدقق يف مكتب الرتبية و التعليم  /ال�ش�ؤون املالية بالإدارة .
مت الت�أكد من اكتمال امل�ستندات الالزمة املذكورة واملرفقة وتدقيقها .
توقيعه
ا�سم املوظف  /املوظفة املخت�ص
14 / /هـ
التاريخ -:
اخلتم
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رئي�س جلنة �صندوق الرو�ضة
مديرة الرو�ضة
اال�سم /
التوقيع /
التاريخ 14 / /هـ

				
نموذج رقم ( / )17سجل الوارد العام

�سجل الوارد للعام الدرا�سي		

الرمز (م.ر.ع.ن)01-02-.

14هـ

م رقم الوارد التاريخ النوع اجلهة الواردة منها املعاملة املرفقات

املو�ضوع

رقم امللف

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

 ابد�أ برقم جديد  ،و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
 يتم تطبيق نظام االت�صاالت الإدارية االلكرتوين يف حال توفرة يف الرو�ضة واال�ستعا�ضة به عن ال�سجالت الورقية.

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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الرمز (م.ر.ع.ن)02-02-.

نموذج رقم ( /)18بيان اطالع الموظفات على التعاميم

14هـ  ،،الف�صل (الأول الثاين )
		
بيان اطالع املوظفات على التعاميم للعام الدرا�سي
 اخرى ().................
الأخوات من�سوبات الرو�ضة :اجلميع املعلمات الإداريات  عاملة اخلدمات
ال�صادر من .................../
وتاريخ 14 / /هـ
بعد االطالع على التعميم املرفق رقم			
ب�ش�أن �............................................................ /آمل التوقيع بالعلم و  ،....................واهلل يحفظكم ،،،،
التوقيع
ا�سم املوظفة
التوقيع م
ا�سم املوظفة
م
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
32
16
مديرة الرو�ضة /
التاريخ/

			

التوقيع/

 يتم تطبيق نظام االت�صاالت الإدارية االلكرتوين يف حال توفرة يف الرو�ضة واال�ستعا�ضة به عن ال�سجالت الورقية.
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نموذج رقم ( /)19سجل الصادر العام

		
�سجل ال�صادر للعام الدرا�سي

				

الرمز (م.ر.ع.ن)03-02-.

14هـ

م رقم ال�صادر التاريخ النوع املرفقات

املو�ضوع

الت�سديد
رقم الوارد

تاريخه

* ابد�أ برقم جديد  ،و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )20تسليم المعامالت

			

		
�سجل ت�سليم املعامالت للعام الدرا�سي

14هـ

رقم املعاملة النوع املرفقات

املو�ضوع

الرمز (م.ر.ع.ن)04-02-.

اجلهة املر�سل لها ا�سم امل�ستلم اليوم

تاريخ اال�ستالم
/ /

14

/ /

14

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

* ابد�أ برقم جديد  ،و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
* يتم تطبيق نظام االت�صاالت الإدارية االلكرتوين يف حال توفرة يف الرو�ضة واال�ستعا�ضة به عن ال�سجالت الورقية.
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نموذج رقم ( / )21سجل دوام

الموظفات 			

الرمز (و.ر.ع.ن)01-06-.

الف�صل :
		
�سجل دوام املوظفات للعام الدرا�سي :
14هـ
املوافق / / :
						
يوم :
املت�أخرات
			
احلا�ضرات قبل الدوام
وقت
وقت
ا�سم
وقت
وقت
ا�سم
م املوظفة احل�ضور التوقيع اخلروج التوقيع م املوظفة احل�ضور التوقيع اخلروج التوقيع
د �س
الرباعي د �س
د �س
الرباعي د �س
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )22سجل استئذان الموظفات

		

الرمز (و.ر.ع.ن)02-06-.

رقم امللف
رقم ال�سجل املدين

الرو�ضة
اال�سم
م

اليوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ا�سم امل�سئولة

الوظيفة
زمن اخلروج
التاريخ
دقيقة �ساعة
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

امل�ستوى  /املرتبة رقم الوظيفة العمل احلايل
التوقيع

		.............................................................:

84

�سبب اخلروج

التوقيع

زمن العودة
دقيقة �ساعة

.................................:

التوقيع

مالحظات
مالحظات

نموذج رقم ( / )23النموذج :بيان بأسماء األطفال المتأخرين صباحًا

اليوم

....................................:

م

ا�سم امل�س�ؤولة

التاريخ :

الرمز (و.ر.ع.ن)01-07-.

..........................................

مقدار الت�أخر
امل�ستوى/ال�صف
دقيقة �ساعة

ا�سم الطفل

.......................................................:

توقيع امل�س�ؤولة

توقيع ويل الأمر

رقم الهاتف

....................:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)24سجل استئذان األطفال أثناء الدوام الرسمي

م

ا�سم الطفل

امل�ستوى /التاريخ
ال�صف
/

/

/

/

/

/

/

وقت اخلروج
�س
د

�سبب اال�ستئذان

الرمز (و.ر.ع.ن)02-07-.

رقم ال�سيارة توقيع توقيع
امل�سئولة مالحظات
ونوعها امل�ستلم

ا�سم امل�ستلم
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :
ا�سم امل�ستلم :
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :
ا�سم امل�ستلم :
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :
ا�سم امل�ستلم
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :
ا�سم امل�ستلم :
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :
ا�سم امل�ستلم :
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :
ا�سم امل�ستلم :
رقم البطاقة :
�صلة القرابة :

*مالحظة  :ال بد من ح�ضور ويل الأمر يف حال خروج الطفل �أثناء الدوام الر�سمي  ،خالف ذلك مينع خروج الطفل من
الرو�ضة ح�سب لوائح وزارة التعليم .
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نموذج رقم ( / )25بيان

			
حضور وغياب أطفال الروضة

اليوم

الرمز (و.ر.ع.ن)03-07-.

التاريخ

امل�ستوى

ال�صف

امل�سجلون

احل�ضور

الغياب

بعذر

بدون عذر

4
5
6
7
جمموع الغياب

)5
)6
)7
)8
)5
)6
)7
)8
)5
)6
)7
)8
)5
)6
)7
)8
)5
)6
)7
)8
)5
)6
)7
)8
)5
)6
)7
)8
ن�سبة الغياب

املجموع الكلي

						
ا�سم امل�س�ؤولة/

بعذر

3

اال�سم

بدون عذر

اال�سم

نوع الغياب

توقيع املعلمة

نوع الغياب

)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4
)1
)2
)3
)4

2

/

/

14هـ

التوقيع

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )26طلب صيانة

				

14هـ  /الف�صل (		

الرمز (و.ر.ع.ن)01-08-.

)

طلب �صيانة للعام الدرا�سي
معلومات عن الرو�ضة
الرقم بالوزارة /
املرحلة 			/
					
ا�سم الرو�ضة/
رقم جوال الرو�ضة/
			
رقم هاتف الرو�ضة/
نوع ال�صيانة املطلوبة :
 جنارة
			
 كهرباء
 تربيد
			
� سباكة
� صيانة ( كر�سي وطاوالت )
			
 تكييف
� أخرى تذكر ....................................................................................................................................................................................:
..................................................................................................................................................................................................................

�آمل تكليف فريق ال�صيانة بعمل ما يلي :
-1
-2
-3
-4
عاجل جد ًا
		
نوع الطلب   :عاجل
متى ميكن �إجراء �أعمال ال�صيانة   :يف ال�صباح فقط  يف ال�صباح �أو امل�ساء
ملحوظة  :عند اختيار ال�صيانة يف وقت ال�صباح فقط قد ي�ؤخر ذلك �إجراء ال�صيانة
				
مديرة الرو�ضة/
			
وكيلة الرو�ضة/
التوقيع
							
التوقيع

88

نموذج رقم ( / )27استمارة موافقة ولي أمر الطفل لالشتراك في النقل المدرسي

الرمز (و.ر.ع.ن)01-09-.

ا�ستمارة موافقة ويل �أمر الطفل لال�شرتاك يف نقل الرو�ضة
املحرتم
		
املكرم ويل �أمر الطفل.................................................................................... /
وبعد :
ال�سالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته		
تقوم الرو�ضة بت�سجيل الأطفال الراغبني يف اال�شرتاك يف نقل الرو�ضة  ،وعليه ن�أمل موافاتنا مبوافقتكم �أو عدمها
ليت�سنى لنا �إجراء الالزم .
 غري موافق .
					
 موافق .
التاريخ..............................:
التوقيع .....................
ا�سم ويل الأمر ........................................
مديرة الرو�ضة........................................
يف حال املوافقة يرجى ر�سم تو�ضيحي لعنوان املنزل
كروكي تو�ضيحي ملوقع املنزل

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم (/ )28

الخطة األسرية 			

الرمز (و.رع.ن)01-11-

اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم مبنطقة .............................................
الرو�ضة ..................................................................................
ا�سم الطفل :
تاريخ االلتحاق :
اخلطة الأ�سرية
�أو ًال :الهدف العام من اخلطة الأ�سرية ( و�صفي ) :

تاريخ امليالد :

املرحلة :
رقم امللف :

ثاني ًا  :م�ستوى �أداء الطفل احلايل (مهاري ،حركي  ،اجتماعي  ،نف�سي ) :
مهارات

90

حركي

اجتماعي

نف�سي

ثالث ًا :الأهداف و الأن�شطة واخلدمات:
الن�شاط ( اخلدمة )
الهدف
م

امل�س�ؤول

التاريخ املتوقع

التاريخ الفعلي

رابع ًا :تو�صيات :

خام�س ًا :فريق العمل :
م

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

التوقيع

1
2
3
4
5

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم (/ )29

			
الخطة التعليمية الفردية

الرمز (و.رع.ن)02-11-

وزارة التعليم
الرو�ضة ...................
رقم امللف :

						
اململكة العربية ال�سعودية
				
الإدارة العامة للتعليم مبنطقة .............
تاريخ االلتحاق :
ا�سم الطفل :
اخلطة التعليمية الفردية
�أو ًال � :إر�شادات عامة .
تقدم اخلطة التعليمية الفردية  IEPخمطط تف�صيلي للخدمات التعليمية و احتياجات النمو والتعلم النمائية و الوظيفية
 ،بالإ�ضافة �إىل الت�سهيالت و اخلدمات امل�ساندة .
ت�ضمن نتائج تقومي املهارات النمائية املنهجية و الالمنهجية يف اخلطة التعليمية الفردية .IEP
ي�ضمن يف اخلطة التعليمية الفردية  IEPنقاط القوة واالحتياج لدى الطفل .
ي�ضمن يف اخلطة التعليمية الفردية � IEPآراء �أولياء الأمور والطفل حول الأن�شطة واالهتمامات التي تعزز تعليمه.
يجب مراجعة اخلطة ب�شكل دوري كل ف�صل درا�سي ملعرفة مدى تقدم الطفل من قبل فريق العمل و �أولياء الأمور.
يجب ت�سليم ن�سخة من اخلطة لويل �أمر الطفل �أو الطفل نف�سه .
ثانياً  :فريق العمل :
التوقيع
امل�سمى الوظيفي
اال�سم
1
2
3
4
5
ثالثاً  :املعلومات الأولية .
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تاريخ االجتماع :
التاريخ الفعلي للبدء باخلطة:
تاريخ مراجعة اخلطة :
تاريخ �إعادة التقومي :
تاريخ تعديل اخلطة :

ا�سم الطفل:
تاريخ املي ـ ــالد :
ال�صف الدرا�سي :
ال�سنة الـدرا�سية :
الف�صل الدرا�سي:
الفئة :
ملخ�ص تاريخ احلالة :

رابعاً  :جدول الطفل.
احل�ص�ص املدر�سية

اليوم
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
خام�ساً  :م�ستوى �أداء الطفل احلايل :
نقاط القوة

نقاط االحتياج

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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�ساد�ساً  :التواريخ املتوقعة للتنفيذ.
الف�صل الدرا�سي * :الأول
العام الدرا�سي :
الأ�سبوع الثالث
الأ�سبوع الثاين
الأ�سبوع الأول
ال�شهر
..../....- ..../....
..../....- ..../....
..../....- ..../....
3
2
1

4

..../....- ..../....

5

..../....- ..../....

6

..../....- ..../....

7

..../....- ..../....

8

..../....- ..../....

9

..../....- ..../....

10

..../....- ..../....

11

..../....- ..../....

12

..../....- ..../....

13

..../....- ..../....

14

..../....- ..../....

15

..../....- ..../....

16

..../....- ..../....

17

..../....- ..../....

18

..../....- ..../....

19

..../....- ..../....

20

..../....- ..../....

* ملحوظة  :ت�سجل �أهداف النمو والتعلم و اخلدمات امل�ساندة باخت�صار.
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* الثاين
الأ�سبوع الرابع

�سابعاً  ( :خدمات النمو والتعلم )
( �أ ) جمال النمو (
�أهداف النمو والتعلم بعيدة املدى:

�أهداف النمو والتعلم ق�صرية املدى:
جمال

):

�أهداف النمو والتعلم

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ثامناً  :اخلدمات املهارية:
�أهداف النمو بعيدة املدى:

�أهداف النمو والتعلم ق�صرية املدى :
جمال النمو

�أهداف النمو والتعلم

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

تا�س ًعا  :اخلدمات امل�ساندة :
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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( �أ ) اخلدمات االجتماعية
الهدف

الأن�شطة

( ب ) اخلدمات النف�سية
الهدف

الأن�شطة

( ج ) اخلدمات التقنية
الهدف

الأن�شطة

( د) اخلدمات الطبية
نوعها

املتابعة والأن�شطة

تا�س ًعا :الت�سهيالت :
يف جمال املنهج املعتمد
عا�ش ًرا  :اال�ست�شارة :
التاريخ
مالحظات :
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امل�س�ؤول

امل�س�ؤول

امل�س�ؤول

امل�س�ؤول

يف جمال الأهداف

الن�شاط

تاريخ البدء

تاريخ البدء

تاريخ البدء

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

تاريخ االنتهاء

تاريخ االنتهاء

تاريخ االنتهاء

يف جمال تقومي املهارات النمائية

املخرجات

نموذج رقم ( )29كشف بموجودات

م ا�سم ال�صنف

الو�صف

الرمز (و.ر.ع.ن)01-12-.

		
الروضة

نوعه
احلالة
الكمية
م�ستهلك م�ستدمي
�سليم تالف

املوظفة امل�س�ؤولة
الوكيلة		.....................................................................:
		
....................................................:

التاريخ

مالحظات

التوقيع:
التوقيع:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )30بيان استالم عهدة

الرمز (و.ر.ع.ن)02-12-.

ا�ستالم ع ــهدة
الوظيفة /
							
اال�سم /
�أنا املوقعة �أدناه ا�ستلمت العهدة املجدولة من تاريخه و�أتعهد باملحافظة عليها من الفقدان و التلف .
م

اال�سم /
التوقيع /
98

ال�صنف

العدد

تاريخ اال�ستالم

التوقيع

مالحظات

			
نموذج رقم ( / )31محضر فقد أو إتالف مواد

اليوم
رقم
ال�صنف

الرمز (و.ر.ع.ن)03-12-.

التاريخ
ا�سم ال�صنف وموا�صفاته

الوحدة

نوعه

الكمية �أ�سباب الفقد /التلف مالحظات

م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
م�ستهلك  م�ستدمي
					
امل�ساعدة الإدارية

				
وكيلة الرو�ضة

مديرة الرو�ضة

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )32محضر مناقلة عهدة

اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم ( )

			

			
			
			
مراقبة املخزون

املو�ضوع /ب�ش�أن نقل عهدة
		
اجلهة املنقول منها العهدة...........................................:
ا�سم املدير.................................................................: :
رقم ال�سجل املدين............................................ :
		
التوقيع  ...........................................:التاريخ / / :
(اخلتم الر�سمي)
املكرم /مدير �إدارة مراقبة املخزون باملنطقة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
الكمية
ا�سم ال�صنف
م
1
2

الرمز ( و.ر.ع.ن)04-12-.

الرقم:
التاريخ:
املرفقات:ـ

اجلهة املنقول لها العهدة
ا�سم املدير...................................................................:

...........................................:

التوقيع  ...........................................:التاريخ :
(اخلتم الر�سمي)
املحرتم
م
3

ا�سم ال�صنف

4

نظرا حلاجة  .................................................................................................:لأ�صناف التالية:
وحيث �أن الأ�صناف زائدة عن حاجة.........................................................../اعتمدوا الت�أ�شري مبوجبة يف البطاقة
ا�ستنادا للفقرة ( )16من قواعد و�إجراءات امل�ستودعات احلكومية.
خا�ص ب�إدارة مراقبة املخزون
�إىل................................................................:
قد مت نقل العهدة من ................................................................:
التوقيع................................................................:
................................................................
مراقب العهدة :
مدير �إدارة مراقبة املخزون
اخلتم
التوقيع -:
الإ�سم -:
100

/

الكمية

/

نموذج رقم ( / )33بيان حصر الوسائل التعليمية		

م

امينة امل�صادر

الو�سيلة

نوعها

				

الرمز (و.ر.ع.ن)01-13-.

املرحلة عدد القطع

مالحظات

التوقيع

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )34سجل استعارة الوسائل التعليمية

		

الرمز (و.ر.ع.ن)02-13-.

تاريخ
�سالمة
عدد
تاريخ
نوعها التوقيع اعادة
الو�سيلة/املواد
ا�سم املعلمة امل�ستوى
الو�سيلة
القطع
اال�ستعارة
الو�سيلة

امينة امل�صادر
التوقيع
102

التوقيع

نموذج رقم ( / )35سجل استعارة المواد واألدوات و الخامات المستهلكة من الورشة التعليمية

ا�سم املعلمة

امل�ستوى

املواد

		
امينة امل�صادر:
						
التوقيع:

العدد

تاريخ اال�ستالم

الرمز (و.ر.ع.ن)03-13-.

التوقيع

مالحظات

وكيلة الرو�ضة:
التوقيع :

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)36محضر فقد او اتالف مواد

اليوم
رقم
ال�صنف

			

التاريخ
ا�سم ال�صنف وموا�صفاته

نوعه

الوحدة

امل�ساعدة االدارية  ................................................................:التوقيع
وكيلة الرو�ضة.....................................................................: :
مديرة الرو�ضة....................................................................: :

الكمية

الرمز (و.ر.ع.ن)04-13-.

ا�سباب الفقد/
التلف

................................................................:

104

مالحظات

نموذج رقم ( /)37بيان باالحتياج من الوسائل التعليمية 		

مت�سل�سل

املوظفة امل�س�ؤلة
التوقيع

ا�سم الو�سيلة

الرمز (و.ر.ع.ن)05-13-.

املرحلة

توقيع رئي�سة جلنة �صندوق الرو�ضة 		
			
التوقيع

تاريخ الت�سديد

املديرة
التوقيع

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

105

			
نموذج رقم ( )38متابعة تنظيم غرفة المصادر

		
اليوم ........................................................... :
ا�سم الرو�ضة.................................................
بنود التقييم

م�ؤ�شرات عامة
رك ــن التعبري الفني
ركن االكت�شاف
106

الرمز (و.ر.ع.ن)06-13-.

التاريخ 14 / / :هـ

امل�ؤ�شرات التطبيقية
وجود �أرفف منا�سبة لعر�ض املواد و الأدوات
وجود ملف جرد الأدوات و ا�ستعارة خا�صة بكل ركن
نوعية الأدوات و املواد منا�سبة خل�صائ�ص منو الأطفال :
(اجلودة و املتانة /امل�ستوى املعريف  /الأمن و ال�سالمة)
توفر كتب م�ساندة مل�ساعدة املعلمة خا�صة بكل ركن
مراعاة النظافة و الرتتيب بكل ق�سم
توفر حاويات لتنظيم �أدوات و و�سائل (احللقة /الركن الإيهامي)
م�ساحة كل ق�سم منا�سبة
و�ضع اخلامات بطريقة وا�ضحة
وجود بطاقات للتعريف باخلامات املوجودة
توفري خامات م�ستهلكة معرو�ضة ( على الأقل  20خامة)
توفر خامات للتغذية
وجود ق�سم للمواد املكتبية ( �ألوان � -أوراق  -فر�ش  -مق�صات  -طابعات
�أ�سفنجية � -أدوات عجني � -صابون  -ن�شاء  -ملح  ...الخ)
توفر لوحات لعر�ض ( طرق العجني  -خلط الدهان � -أعمال فنية مبتكرة )
وجود ملف للخامات امل�ستهلكة  ،املواد املكتبية
طاولة عمل منا�سبة للمعلمات  +كرا�سي
توفر �أدوات عمل للمعلمة(�أقالم فلوما�سرت� -صمغ  -مق�صات
خمتلفة  -م�سد�س غراء)
وجود ق�سم حلفظ �إعالنات الوحدة بطريقة منظمة ال�ستخدامها
م�ستقبال
وجود حوامل دهان خ�شبية بعدد كاف لعدد امل�ستويات
املواد و الأدوات منظمة ح�سب الأن�شطة (حوا�س-معلومات -جتارب علمية)
�أدوات الن�شاط الواحد مرتبة ح�سب دخولها للركن من ال�سهل
لل�صعب
ملف �شرح الأن�شطة و كيفية دخولها للركن
وجود �أدوات متكاملة عدد  15ن�شاط على الأقل
نوعية الأدوات منا�سبة خل�صائ�ص منو الأطفال

مدى
التمكن

املرئيات

-

بنود التقييم

امل�ؤ�شرات التطبيقية

ركن االكت�شاف
العاب منظمة
ركــن املكـتبة
الركـن لإدراكي

وجود كتب م�ساندة للركن مل�ساعدة املعلمة على �شرح الن�شاط
وجود مواد و �أدوات �أ�سا�سية مثل � ( :أوعية �صب و �سكب  ،ميزان
 ،جمهر  ،عد�سة مكربة � ،أنواع من احلبوب � -أنواع من اخلامات
خمتلفة املالم�س وحدات قيا�س خمتلفة )
وجود و�سائل تعليمية جم�سمة مثل ( �أع�ضاء اجل�سم )
وجود �أدوات متكاملة لألعاب منظمة ( 15لعبة على الأقل)
حفظ �أدوات كل لعبة يف حاوية يكتب عليها ا�سم اللعبة و عدد قطعها
ملف ل�شرح الألعاب و القوانني امل�صاحبة لها
توفر الأمن و ال�سالمة بالأدوات امل�ستعملة
وجود بطاقات على الأرفف تدل على التق�سيم املتبع
ت�صنيف الكتب ح�سب الوحدة �أو املو�ضوع �أو املرحلة
تق�سيم املكتبة �إىل :
مكتبة �سمعية ( �أ�شرطة كا�سيت � -سماعات  -م�سجل)
مكتبة مرئية ( فيديو  -داتا �شو  ......الخ )
مكتبة مقروءة ( كتب )
الكتب املوجودة منا�سبة خل�صائ�ص منو الأطفال من حيث املتانة -
اجلودة  -الإخراج  -املو�ضوع
مدى متابعة امل�سئولة يف �صيانة الكتب و ا�ستغالل التالف منها
ت�صنيف الو�سائل امل�ساعدة لعر�ض الق�ص�ص( لوحات وبرية /
العاب دمى /بطاقات ال�ستعمال الربوجكتور /م�سرح عرائ�س /حامل
لوحات
وجود ق�سم للكتب خا�صة ملوظفات الرو�ضة م�صنفة و مرتبة
ت�صنيف الألعاب ح�سب  :املرحلة ( من ال�سهل لل�صعب)
النوع ( تطابق  ،ت�سل�سل  ،الخ)
تنظيم الو�سائل وترتيبها وفق دليل تنظيم االلعاب االدراكية ال�صادر
من مركز تدريب معلمات ريا�ض االطفال
منا�سبة عدد الألعاب املوجودة لعدد الأطفال بالرو�ضة
وجود مكان منا�سب للمعلمة( لفح�ص اللعبة قبل ا�ستعارتها/
لإرجاع اللعبة حتى تفح�صها امل�سئولة قبل �إرجاعها ملكانها

مدى
التمكن

املرئيات
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بنود التقييم

امل�ؤ�شرات التطبيقية

مقرتحات للتطوير
ا�سم مديرة الرو�ضة :
التوقيع............................................................................................................... :
ا�سم امينة امل�صادر ......................................................................................... :

.........................................................................................

مدى
التمكن

املرئيات

نموذج رقم ( / )39سجل استعارة االطفال من المكتبة

للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل الدرا�سي (

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

)

عنوان الكتاب او
تاريخ ا�سم امل�ستوى
ا�سم امل�ؤلف
الق�صة
اال�ستعارة الطفل ال�صف

تاريخ توقيع امينة
التوقيع
الإعادة امل�صادر

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

مالحظات

م

الرمز (و.ر.ع.ن)07-13-.
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نموذج رقم (/)40سجل استعارة الموظفات من المكتبة

للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل الدرا�سي (
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تاريخ
اال�ستعارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ا�سم امل�ؤلف

ا�سم
املوظفة

تاريخ توقيع امينة
التوقيع
الإعادة امل�صادر

مالحظات

م

عنوان الكتاب او
الق�صة

النوع

)

الرمز (و.ر.ع.ن)08-13-.

نموذج رقم ( /)41سجل زيارات الصفوف للمكتبة 		

الرمز (و.ر.ع.ن)09-13-.

)

للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل الدرا�سي (
الزمن
بيانات ال�صف الزائر الزمن (من اىل ) الزمن (من اىل ) الزمن (من اىل )
اليوم
امل�ستوى
الأحد

ال�صف
املعلمة
امل�ستوى

الأثنني

ال�صف
املعلمة
امل�ستوى

الثالثاء

ال�صف
املعلمة
امل�ستوى

الأربعاء

ال�صف
املعلمة
امل�ستوى

اخلمي�س

ال�صف
املعلمة

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)42الخطة الفصلية لألنشطة التعليمية

		

الرمز (و.ر.ع.ن)01-14-.

			
):

لعام الدرا�سي  14هـ  /الف�صل (		
امل�ستوى :
الأ�سبوع الأول الأ�سبوع الثاين الأ�سبوع الثالث الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع اخلام�س الأ�سبوع ال�ساد�س
�إىل � / /إىل /
�إىل / /
�إىل / /
�إىل / /
� /إىل / /

الأ�سبوع احلادي
الأ�سبوع ال�سابع الأ�سبوع الثامن الأ�سبوع التا�سع الأ�سبوع العا�شر
ع�شر
�إىل /
�إىل / /
�إىل / /
�إىل / /
� /إىل / /

الأ�سبوع الثالث الأ�سبوع الرابع الأ�سبوع اخلام�س الأ�سبوع ال�ساد�س الأ�سبوع ال�سابع
ع�شر
ع�شر
ع�شر
ع�شر
ع�شر
�إىل /
�إىل / /
�إىل / /
�إىل / /
� /إىل / /

الأ�سبوع الثاين ع�شر
/

الأ�سبوع الثامن ع�شر
/

التقومي

			
معلمة الف�صل:
				
اال�سم
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وكيلة الرو�ضة 			
					
اال�سم

مديرة الرو�ضة
اال�سم

�إىل /

�إىل /

نموذج رقم ( /)43الخطة األسبوعية ألنشطة االركان التعليمية

الرمز (و.ر.ع.ن)02-14-.

			�إىل:
من:
			
الفرتة :
اال�سبوع 				/
ركن
ركن
ركن اللعب
االركان
ركن الفن
ركن االدراك ركن املكتبة
البناء والهدم االكت�شاف
الدرامي
التعليمية االيام

الركن
امل�صاحب

االحد

االثنني

الثالثاء

االربعاء

اخلمي�س

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)44تحضير نشاط فتــرة الحلقـــــة

ا�سم الوحدة. :
ا�س ــم الن�شاط. :
الهدف من الن�شاط .:

الرمز (و.ر.ع.ن)03-14-.

التاريخ:
امل�ستوى:

..................................................................................................................................................................................................................

املواد و الأدوات الالزمة للن�شاط :
عر�ض الن�شاط  / 5 ( :د )

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

عر�ض الن�شاط / 15 ( :د )
..................................................................................................................................................................................................................

الأ�سئلة املثرية للتفكري :
......................................................................................................3.......................................................................................................1
......................................................................................................4.......................................................................................................2
الت�أكد من حتقيق الهدف (/3د)
..................................................................................................................................................................................................................

كيفية االنتقال �إىل الن�شاط الالحق /2 ( :د)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

لو �أعدت الن�شاط مرة �أخرى ما التعديالت و الإ�ضافات التي �س�أقوم بها ؟
الن�شاط .............................................................................................................................. :
االطفال..................................................................................................................................
الأدوات............................................................................................................................... :
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نموذج رقم (  / )45متابعة سجل التحضير للمعلمة

الرمز (و.ر.ع.ن)04-14-.

الزمن :
عدد الأطفال.............................................. :
ا�سم الن�شاط .................................................

اليوم  .................................................. :التاريخ 14 / / :هـ
امل�ستوى				.............................................. :
					
الوحدة.............................................. :
ا�سم املعلمة الثالثي ............................................................................................................................................................................ :
.........................................................

م
ال�سجل
التح�ضري

امل�ؤ�شرات التطبيقية
 -1ال�سرية الذاتية للمعلمة
 -3تفريغ الوحدة التعليمية
 -4التفريغ اال�سبوعي لأن�شطة الأركان
 -5ا�ستمارات حت�ضري الأن�شطة
�أ -الإملام بالأ�س�س الرتبوية لإعداد الأن�شطة وفق منهج التعلم الذاتي:
 -1تراعي خ�صائ�ص منو الطفل يف �إعداد الأن�شطة وتنفيذها
-2حت�ضر الأن�شطة وفق الأهداف الإجرائية مع مراعاة �شمولها وارتباطها باملفهوم اليومي
 -3تنوع الو�سائل التعلمية املعينة على ترجمة الأهداف �إىل �سلوك قابل للقيا�س
 -4ت�صوغ �أ�سئلة متنوعة مفتوحة تثري تفكري الطفل
 -5تنوع �أ�ساليب عر�ض الأن�شطة عند �أعدادها
 -6تقيم �أدائها ( الن�شاط  ،الأدوات  ،الأطفال )
ب -التمكن من املادة العلمية والقدرة على حتقيق �أهدافها:
 -1تدون املادة العلمية ب�صورة �صحيحية
 -2تدون املادة العلمية بت�سل�سل منطقي
 -3حتقق �أهداف الن�شاط من خالل الأ�ساليب املنا�سبة للمادة العلمية
 -4تربط املادة العلمية بكل من البيئة والأحداث اجلارية وخربات الأطفال

املقرتحات
للتطوير
ا�سم املعلمة :
ا�سم مديرة الرو�ضة ............................................... :
..............................................................

التوقيع
التوقيع.................................:
.................................:

التاريخ 14 / / :هـ
التاريخ 14 / / :هـ

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )46خطة الزيارة الصفية لمديرة الروضة

امل�ستوى

التعديل
يف املوعد
التعديل
يف املوعد
التعديل
يف املوعد
التعديل
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احللقة

يف املوعد

الأركان

التعديل

الوجبة

يف املوعد

احللقة
اللقاء
الأخري
املعلب

التعديل

الأركان

يف املوعد

الوجبة

التنفيذ

)

الزيارة (

)
اللقاء
الأخري
املعلب

م ا�سم املعلمة

الزيارة (

الرمز (م.ر.ع.ن)01-03-.

نموذج رقم ( /)47رصد اتجاهات أولياء االمور نحو الروضة		

الرمز (م.ر.ع.ن)01-04-.

عزيزي ويل االمر:
�إن ما تقدمه الرو�ضة من خدمات وما توفره من �إمكانات يهدف يف النهاية �إىل خدمتك ورعاية طفلك وحتقيق بيئة
مدر�سية ت�ساعده على حتقيق �أعلى م�ستويات الأداء.
ولأنك �أحد امل�ستهدفني الذين ت�سعى الرو�ضة لتحقيق رغباتهم من تلك اخلدمات واملمار�سات التي تقدمها الرو�ضة
ف�إن ر�أيك حولها ي�ساعدنا على حت�سينها وتطويرها ،ولهذا قامت الرو�ضة ب�إعداد هذه اال�ستبانة التي ن�سعى من ورائها
�إىل التعرف على �آرائك جتاه رو�ضة طفلك وما تقدمه من خدمات .فن�أمل الإجابة على بنود هذه اال�ستبانة بكل و�ضوح
و�صراحة و�شفافية ،مع احلر�ص على عدم ترك �أي عبارة بدون �إجابة.
وت�أكد �أن �إجاباتك �سوف تكون يف غاية ال�سرية ولن ت�ستخدم �إال لغر�ض التعرف على م�ستوى اخلدمات التي نقدمها و�سبل
تطويرها وحت�سينها.
�أجب بو�ضع عالمة ( √ ) �أمام كل بند ويف اخلانة التي تتفق مع ر�ؤيتك من اخلانات الثالث  ،وهي :
......................................

		
	�أوافق متاما

�أوافق �إىل حد ما		

ال �أوافق

اال�سم ( اختياري )
امل�ستوى الدرا�سي ..................................................................................................: :
املهنة ......................................................................................................................: :

..................................................................................................:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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يرجى و�ضع عالمة (√) �أمام كل عبارة من العبارات الآتية يف اخلانة التي تتفق مع ر�أيك:
املجال م
1
2
القيادة

3
4
5
6
7
8

التدري�س

9
10
11
12
13

رعاية الأطفال
118

14
15
16
17
18

العبارة
تو�ضح الرو�ضة تعليماتها من بداية العام الدرا�سي لأولياء الأمور عرب كتيب
دليل الرو�ضة (ن�شرة الرو�ضة).
تر�سل الرو�ضة اعالن عن املنهج املعتمد التي �سوف تقوم بتطبيقه
لأولياء الأمور لت�شركهم يف معرفة ما يقدم للطفل من خربات تعلمية.
ت�شرك الرو�ضة �أولياء الأمور يف بع�ض �أن�شطتها مثل (الأيام املفتوحة ,
االم الزائرة  ,الأن�شطة اخلتامية  ,املنا�سبات الوطنية.... .....الخ
ت�ستثمر الرو�ضة ما يتميز به �أولياء الأمور من خربات مهنية وعلمية يف
التوعية (للأطفال  ,و�أولياء الأمور ) حول مو�ضوع ما يف منهج ريا�ض
الأطفال �أو يتعلق بالطفل (طبيبة �أ�سنان� ,أخ�صائية تغذية ..... ,الخ
ت�ستطلع الرو�ضة �أراء �أولياء الأمور حول اخلدمات املقدمة لهم
ولأطفالهم.
تتوا�صل الرو�ضة مع �أولياء الأمور ويتوا�صلون معها بي�سر و�سهولة.
تطلع املعلمة �أولياء الأمور على تقييم الطفل ح�سب املنهج املعتمد
واملطبق بالرو�ضة .
تتوا�صل املعلمة مع الأطفال عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة
لالطمئنان عليهم ..الخ.
تزود املعلمة الأطفال برثوة لغوية ت�ساعدهم على التوا�صل مع االخرين
من حولهم
ت�ستمع املعلمة للطفل �أثناء حديثه.
ت�شارك الرو�ضة �أولياء الأمور يف خطة الرو�ضة املتعلقة بالأطفال .
تراعي املعلمة قدرات الأطفال املختلفة.
حتر�ص املعلمة على ا�ستثمار زمن الفرتات اليومية لربنامج الطفل
بالرو�ضة.
حتر�ص املعلمة على توجيه الأطفال تربويا.
ت�شجع الرو�ضة ابداعات الأطفال ومواهبهم.
تبدع الرو�ضة يف طرق تعزيز الطفل (هدايا  ,م�شاركات �شخ�صية
وابداعية .... ,الخ
تدرب املعلمة الطفل على حل امل�شكالت التي تعرت�ضه.
تدرب الرو�ضة الطفل اىل كيفية حماية نف�سه من االيذاء.

�أوافق اىل
�أوافق
حدما

ال �أوافق

املجال م
رعاية الأطفال

19
20
21
22
23
24

االن�ضباط

25
26
27

ال�سلوك

28
29
30
31
32
33

البيئة املدر�سية

34
35
36

العبارة
توجه الرو�ضة الطفل اىل طلب امل�ساعدة من معلماته ومن�سوبات
الرو�ضة.
يعرف الطفل �أ�سماء معلماته وبع�ض مقدمي اخلدمة يف الرو�ضة.
ت�سخر الرو�ضة مرافقها وامكاناتها للطفل خالل اللعب والتعلم.
(معامل ,م�صادر تعلم � ,أركان � ,ألعاب .....الخ ).
حتقق الرو�ضة املكان الآمن للطفل.
تهتم الرو�ضة بح�ضور الطفل من بداية فرتات الربنامج اليومي.
حتر�ص الرو�ضة على حتفيز �أولياء الأمور على انتظام ح�ضور �أطفالهم
اليومي للرو�ضة.
تتوا�صل الرو�ضة مع �أولياء الأمور والأطفال با�ستمرار عند الغياب.
ي�ساهم احل�ضور للرو�ضة يف التقليل من امل�شكالت النف�سية وال�صحية
واالجتماعية وال�سلوكية.
تتنوع خربات الطفل خالل ح�ضور �أن�شطة فرتات الربنامج اليومي
للرو�ضة.
تظهر دالالت �سعادة الطفل خالل الذهاب اىل الرو�ضة.
يظهر على الطفل �أثر ال�سلوك املطبق داخل وخارج الرو�ضة.
تتعاون الرو�ضة مع �أولياء الأمور يف تعديل �سلوك الأطفال الغري مرغوب فيها.
ي�شعر الطفل باالرتياح لوجوده بالرو�ضة.
يحقق وجود الطفل بالرو�ضة يحقق له االمن واحلماية له .
يحب الطفل رو�ضته كثريا.
تدرب الرو�ضة الأطفال لال�ستخدام الأمثل للو�سائل والأدوات مبا يحقق
لهم الأمن وال�سالمة.
تقام يف الرو�ضة �أن�شطة وفعاليات متنوعة.
حتقق الرو�ضة يوما ممتعا للطفل.

التقومي العام للرو�ضة :
االقرتاحات لتطوير الرو�ضة:
1ـ
2ـ
3ـ

 ممتاز

 جيد

�أوافق اىل
�أوافق
حدما

ال �أوافق

� ضعيف

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)48خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية

العام الدرا�سي
 ................ / .............هـ
املعنيات بالتدقيق

ا�سم املدققة

بداية التدقيق

 ................. / ......... / ........هـ

العمليات

رئي�سة فريق التدقيق الداخلي:
التوقيع .......................................................................................................... :

....................................................................

120

رمز النموذج (م.ر.ع.ن)01-05-.

الف�صل الدرا�سي
 الأول  الثاين
التاريخ
ال�شهر الأ�سبوع اليوم الزمن
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
نهاية التدقيق

 ................. / ......... / ........هـ

نموذج رقم (/)49

اليوم

التاريخ

إشعار موعد التدقيق الداخلي		

تدقيق داخلي رقم ( )

من
�إىل
ا�سم العملية

الرمز (م.ر.ع.ن) 02-05-.

تاريخ التدقيق ح�سب اخلطة

التاريخ الفعلي للتدقيق

رئي�سة فريق التدقيق الداخلي
الوقت

تاريخ الزيارة
مكان التدقيق

ا�سم املدقق

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

الوثائق والأدوات املطلوبة للتدقيق
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

رئي�سة فريق التدقيق الداخلي
التوقيع:
						
• الأ�صل املدقق عليه .
• �صورة مللف التدقيق الداخلي .

• �صورة املدقق .

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم (/ )50

اليوم

نموذج التدقيق الداخلي		

التاريخ

العملية

ال�س�ؤال

الرمز (م.ر.ع.ن)03-05-.

ا�سم املدقق

ا�سم املدقق عليه

الإجابة

احلالة :مطابق غري مطابق

احلالة :مطابق غري مطابق

احلالة :مطابق غري مطابق

احلالة :مطابق غري مطابق
الإجراءات املتخذة

نتيجة التدقيق النهائية
مطابق غري مطابق
ا�سم املدقق
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التوقيع

ا�سم املدقق عليه

التوقيع

نموذج رقم (/)51

اليوم

					
عدم مطابقة

العملية

التاريخ

ا�سم املدقق

حاالت عدم املطابقة

تاريخ التنفيذ

الرمز (م.ر.ع.ن)04-05-.

ا�سم املدقق عليه

الإجراء الت�صحيحي املطلوب

التوقيع

ا�سم امل�س�ؤول عن التنفيذ

املتابعة من قبل املدقق

مت تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية بتاريخ  .......................... / ..................... / ...................هـ
ا�سم املدقق

التوقيع

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( /)52تقرير التدقيق الداخلي

تاريخ
رئي�س جلنة
اليوم
�إىل
التقرير
التميز واجلودة
.............. / ..... / .....هـ

العمليات املدقق نوع نتيجة و�صف حاالت عدم
م
املطابقة
التدقيق التدقيق
عليها

نوع التدقيق:

124

نتيجة التدقيق:
( )1مطابق ()2
غري مطابق

الرمز (م.ر.ع.ن)05-05-.

بداية �أعمال التدقيق

نهاية �أعمال التدقيق

.............. / ..... / .....هـ

.............. / ..... / .....هـ

الإجراء
الت�صحيح

التنفيذ �أ�سباب عدم التنفيذ

التنفيذ:
( )1نعم ( )2ال

الإيجابيات خالل فرتة التدقيق
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ال�سلبيات خالل فرتة التدقيق
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

التو�صيات
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

رئي�س فريق التدقيق الداخلي

التوقيع

التاريخ

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )53طلب إجراء تصحيحي

الرمز (م.ر.ع.ن) 01-06-.

						
رقم الإ�صدار :

تاريخ الإ�صدار :

طريقة الك�شف عن امل�شكلة
ا�سم الإجراء :

رمز الإجراء :

�شرح امل�شكلة

�سبب امل�شكلة

اقرتاح احلل
التاريخ:

توقيع املوظف :
ر�أي م�سئول اجلهة املعنية يف الرو�ضة
اال�سم

توقيع املوظف

/

/

 14هـ

امل�سمى الوظيفي

توقيعه

التاريخ 14 / / :هـ

�إجراء جلنة التميز واجلودة

ا�سم املوظف
126

توقيعه

التاريخ:

 14 / /هـ

		
نموذج رقم ( / )54سجل طلبات إجراءات تصحيحية

						
رقم الإ�صدار :
اجلهة املعينة يف الرو�ضة:
طريقة الك�شف عن �إجراء
رقم
ا�سم الإجراء رمز الإجراء
اجلودة
امل�شكلة
الطلب

الرمز (م.ر.ع.ن) 02-06-.

تاريخ الإ�صدار :
التاريخ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

التاريخ

املراجعة
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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نموذج رقم ( / )55تسليم نسخ موثقة

الرمز(م.ر.ع.ن)01-07-.

تاريخ الإ�صدار :

						
رقم الإ�صدار :
الإ�صدار عدد
رمز
اجلهة
ا�سم الوثيقة
م
الوثيقة رقم تاريخ الن�سخ
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بيانات امل�ستلم
التوقيع
اال�سم
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

التاريخ
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /
14 /

نموذج رقم ( / )56طلب ( إصدار  /إلغاء  /تعديل

					
رقم الإ�صدار :

الرمز (م.ر.ع.ن)02-07-.

		
) وثيقة

تاريخ الإ�صدار :

او ًال :اجلهة املعنية  .............................................................................................. :التاريخ
ثاني ًا :نوع و ا�سم الوثيقة ................................................................................................................................. :
/ /

 14هـ

ثالث ًا :رمز الوثيقة  ............................................رقم الإ�صدار  ............................................ :تاريخ الإ�صدار  14 / / :هـ
�إلغاء
تعديل			
		
رابع ًا :ملخ�ص املطلوب و�سببه � :إ�صدار
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

		
مقدم الطلب

التوقيع :

				
اال�سم :

خام�س ًا :ر�أي م�س�ؤول جهة الإ�صدار :
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

			
اال�سم :

التوقيع :

التاريخ /

/

�ساد�س ًا :ر�أي م�س�ؤول اجلهة املت�أثرة بالوثيقة				:

 14هـ
ا�سم اجلهة:

..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

التوقيع :

التاريخ /

/

 14هـ

			
اال�سم :
 يف حالة وجود �أكرث من جهة ترفق موافقاتهم وتوقيعاتهم يف جدول يبني اجلهة و ر�أيها و توقيع امل�س�ؤول .
�سابع ًا :قرار معتمد الوثيقة  ( :رئي�سة جلنة التميز واجلودة )
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

			
اليوم:
			
التوقيع :

			
التاريخ :
الوظيفة :

			
اال�سم :

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نماذج وسجالت الحضانة
130

				
نموذج رقم ( / )1استمارة التحاق طفل بالحضانة

الرمز (م.م.ع.ن)01-01.

�صورة �شخ�صية
حديثة للطفل
�أنا املوقع ا�سمي �أدناه � ،أرغب يف ت�سجيل طفلي يف احل�ضانة امللحقة بال
و�أحتمل يف حال مت قبوله دفع ر�سوم التحاقه باحل�ضانة وفق العقد املربم بني والدته وامل�ستثمر .
بيانات عن الطفل و�أ�سرته:
 -1ا�سم الطفل رباعيا  ......................................................................................... :جن�سيته .......................................................................... :
 -2تاريخ امليالد  ...................................... :مكان امليالد  ........................................... :طول الطفل  ....................... :وزنه....................... :
 -3ا�سم الأم  ............................................................... :الوظيفة  ............................................ :جهة العمل ................................................. :
رقم الهاتف ال�شخ�صي  ................................................................. :رقم هاتف العمل ................................................................. :
 -4ا�سم الأب  ............................................................... :الوظيفة  ............................................ :جهة العمل ................................................. :
رقم الهاتف ال�شخ�صي  ................................................................. :رقم هاتف العمل ................................................................. :
..............................................................................................

 -5عنوان املنزل  ...................................................،.......................... :رقم هاتف املنزل :
ترتيب الطفل بني اخوته( )
�إناث( )
 -6عدد الإخوة  :ذكور( )		

.................................................................

 -7هل يوجد باملنزل خادمة  :نعم ( )	ال ( )
�إذا كانت الإجابة بنعم هل تقوم اخلادمة برعاية الطفل ؟ نعم ( )	ال ( )
�إذا كانت الإجابة بنعم ما االعمال املكلفة بها خلدمة الطفل ؟ ...............................................................................................................
�إذا كانت الإجابة (بال) فمن الذي يقوم بتقدمي الرعاية التالية لطفلك :
�أ .اطعام الطفل �أو �إر�ضاعه ...............................................................................................................
ب  .العناية بنظافته .............................................................................................................................
ج  .تغيري مالب�سه...................................................................................................................................
ال ( )
		
 -8يعتمد الطفل على نف�سه يف ا�ستخدام املرحا�ض  :نعم ( )		�أحيانا ( )
ال ( )
		
نعم ( )		�أحيانا ( )
 -9يعتمد الطفل على نف�سه يف ارتداء مالب�سه :
اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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ال ( )
ال ( )
ال ( )

		
نعم ( )		�أحيانا ( )
		
 -10يحب الطفل االختالط بالآخرين :
		
نعم ( )		�أحيانا ( )
			
 -11يت�شبث الطفل بر�أيه كثريا :
		
نعم ( )		�أحيانا ( )
		
ُ -12ينادى الطفل با�سم �آخر غري ا�سمه :
� -13إذا كانت الإجابة ) نعم ( �أو )�أحيانا( يذكر اال�سم الآخر ...............................................................................................................
نعم ( )		ال ( )
		
ُ -14يعاين الطفل من بع�ض الأمرا�ض :
�إذا كانت الإجابة (نعم) يحدد ا�سم املر�ض  .......................................................................... :وتاريخ الإ�صابة به .............................. :
ُ -15يعاين الطفل من احل�سا�سية جتاه بع�ض الأطعمة �أو الأدوية  :نعم ) ( ال ) (
�إذا كانت الإجابة )نعم( اذكري الأ�شياء التي ت�سبب له احل�سا�سية ..................................................................................................... :
 -16ال�شخ�ص امل�سئول عن �إح�ضار الطفل للح�ضانة وا�ستالمه يومي ًا هو:
ُيذكر ا�سمه ورقم هاتفه  :اال�سم ....................................................................................................
الأم ( ) الأب ( ) �آخر ( )
رقم الهاتف ...........................................................................................
 -17مدة التحاق الطفل باحل�ضانة:
خالل الفرتة من تاريخ � .............................. :إىل تاريخ ..............................
ف�صل درا�سي واحد ( ) عام درا�سي كامل ( )
ا�سم ال�شخ�ص الذي قام بتعبئة اال�ستمارة ........................................................................................... :
�صلة القرابة بالطفل .................................................................................................................................... :
التوقيع ............................................................................................................................................................... :
التاريخ ............................................................................................................................................................... :
* تعب�أ هذه اال�ستمارة من قبل ويل الأمر قبل التحاق الطفل باحل�ضانة  ،و ت�شعر احل�ضانة ب�أية م�ستجدات عن الطفل يف حينه
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نموذج رقم (/)2

الكشف الطبي للحضانة			

الرمز (م.م.ع.ن.)02-01.

املكرم  /مدير م�ستو�صف/م�ست�شفى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الرجاء �إمتام الك�شف الطبي الالزم للطفل /الطفلة .................................................:
وذلك لإنهاء �إجراءات الت�سجيل للعام الدرا�سي 14 ...... ......هـ 14....... /هـ و�إفادتنا بالنتيجة مع ال�شكر والتقدير .
اخلتم
		
التوقيع .....................:
		
مديرة احل�ضانة ....................:
...................................................

املكرمة مديرة احل�ضانة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مت �إجراء الك�شف الطبي على الطفل  /الطفلة وكانت نتيجة الفح�ص كالتايل :
العمر  ...............اجلن�س :ذكر � أنثى
التو�صيات........................................................................:
 الئق طبي ًا
الأ�سباب.......................................................................... :
 غري الئق
.......................................................................:

الطبيب
التوقيع .....................................
التاريخ .....................................

.....................................

اخلتم

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم (/)3

				
استالم وتسليم الطفل

الرمز (م.م.ع.ن.)03-01.

اال�سم :
الف�صل ............................................................................................................................................ :
هاتف املنزل.................................................................................................................................... :
جوال ويل �أمر الطفل .................................................................................................................... :
موعد خروج الطفل ....................................................................................................................... :
�إ�سم امل�ستلم .................................................................................................................................... :
الرجاء ابراز البطاقة للموظفة امل�س�ؤولة عند الباب واحل�ضور يف الوقت املحدد.
..............................................................................................................................................

�صورة للطفل

ملحوظة :
• يف حالة �إبراز البطاقة من قبل �شخ�ص �آخر غري ال�شخ�ص املذكور يف البطاقة فيتحمل امل�سئولية ويل �أمر الطفل يف
هذه احلالة .
• يف حالة �ضياع البطاقة نروجوا ابالغ الإدارة يف �أ�سرع وقت ممكن
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نموذج رقم (/)4

		
الموافقة على النقل في الحاالت الطارئة

الرمز (م.م.ع.ن)03-01.

من منطلق حر�صنا على �سالمة �أطفالنا يف حالة تعر�ضهم لأمر طارئ ال�سمح اهلل يف احل�ضانة نرجو التوقيع باملوافقة على
نقله بو�ضع عالمة �صح على الو�سيلة املنا�سبة:
نقل طفلكم/طفلتكم �إىل الطوارئ مبا�شرة
		
ننتظر نقله بالإ�سعاف
		
ننتظر ح�ضورك
			
		
علما ب�أنة يف حالة عدم الرد على االت�صال ننقل طفلكم/طفلتكم مبا�شرة �إىل الطوارئ .
ا�سم ويل الأمر........................................................:
توقيع ويل الأمر بالعلم واالطالع.........................:
التاريخ.....................................................................:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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الرمز (م.م.ع.ن)01-02.

نموذج رقم ( / )5نموذج الخطة اليومية للحضانة

الن�شاط

من

فرتة املناوبة ال�صباحية ال�ستقبال الأطفال
�ألعاب داخلية منظمة (جميع الأطفال)

�إىل

الزمن املخ�ص�ص

تبد�أ قبل ن�صف �ساعة من الدوام
7

7:30

 30د

7:30

8

 30د

8

8:15

 15د

لعب حر يف اخلارج (جميع الأطفال)

8:15

8:45

 30د

دخول احلمام (للأطفال من � 3 - 1سنوات)

8:45

9

 15د

9

9:45

 45د

دخول احلمام (للأطفال من � 3 - 1سنوات)

9:45

10

 15د

راحة /النوم (جميع الأطفال)

10

11

 60د

دخول احلمام (للأطفال من � 3 - 1سنوات)

11

11:15

 15د

عمل حر يف الأركان (للأطفال من � 3 - 1سنوات)

11:15

12:15

 60د

وجبة خفيفة (جميع الأطفال)

12:45

1:15

 30د

احللقة ال�صباحية (الأطفال من � 3 - 1سنوات)
دخول احلمام (للأطفال من � 3 - 1سنوات)

وجبة (جلميع الأطفال)

فرتة املناوبة بعد الظهر حلني خروج �آخر طفل من احل�ضانة تنتهي املناوبة يف متام ال�ساعة الواحدة والن�صف ظهر ًا
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نموذج رقم (/)6

		
سجل تسديد الغياب

الرمز (م.م.ع.ن)02-02.

)

�سجل ت�سديد الغياب للعام الدرا�سي 14هـ /الف�صل الدرا�سي(
�أخواتي احلا�ضنات/نظرا لغياب احلا�ضنة................................................... :
لهذا اليوم. ..................:املوافق 14 / /هـ �آمل ت�سديد مكانها ح�سب اجلدول املو�ضح والتوقيع بالعلم ,,ولكم جزيل ال�شكر
مالحظات
التوقيع
ا�سم احلا�ضنة
م الفئة العمرية

مديرة احل�ضانة
التوقيع...........................................................................................................:

........................................................................................:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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الرمز (م.م.ع.ن)03-02.

		
نموذج رقم ( / )7بيان المناوبة اليومي

التاريخ
اليوم

)		
للعام الدرا�سي 14هـ  /الف�صل الدرا�سي (
جدول املناوبة اليومية (�صباحا وظهرا ويف حالة التبديل) :
ا�سم املناوبة
ا�سم املناوبة
التوقيع
التوقيع
البديلة
�صباحا
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
ا�سم امل�س�ؤولة
مديرة احل�ضانة		.....................................:
		.........................................:
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ل�شهر (

)

ا�سم املناوبة
ا�سم املناوبة
التوقيع
البديلة
ظهرا
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-2

التوقيع
التوقيع......................................:
......................................:

التوقيع

الرمز (م.م.ع.ن)04-02.

					
نموذج رقم ( / )8التقرير اليومي للمناوبة

التاريخ:
		
اليوم................................. :
بناء على التعميم رقم 26/69130واملت�ضمن احلر�ص على مبنى احل�ضانة والأطفال �أثناء املناوبة لذا عليكم احلر�ص
وااللتزام بالأتي:
• الإ�شراف على دخول الأطفال.
• مراقبة الأطفال �أثناء ممار�ستهم لأن�شطة املناوبة.
• الت�أكد من خلو املبنى من الأطفال يف نهاية الدوام (من ف�صول وملعب ودورات مياه).
• الت�أكد من غلق �صنابري املياه والإ�ضاءة بعد الدوام .
• الإ�شراف على خروج الأطفال من احل�ضانة مع تدوين �أ�سماء املت�أخرين .
• تدوين �أ�سماء الأطفال املت�أخرين بعد ثالثني دقيقة من نهاية الدوام ويكون خروج املوظفة املناوبة بعد ت�سليم �آخر طفل.
.................................

م

�أ�سماء املناوبات

1
2
3

�صباحا
مل تنفذ
نفذت

نفذت

ظهرا

مل تنفذ

التوقيع

الوقائع اليومية:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ا�سم املوظفة امل�س�ؤولة:
مديرة احل�ضانة:

		

التوقيع:
التوقيع:

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )9سجل الوارد العام				

�سجل الوارد للعام الدرا�سي		

14هـ

اجلهة الواردة منها
م رقم الوارد التاريخ النوع
املعاملة

املرفقات

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

• ابد�أ برقم جديد  ،و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
140

الرمز (م.م.ع.ن)01-03.

املو�ضوع

رقم امللف املالحظات

		
نموذج رقم ( /)10بيان اطالع الموظفات على التعاميم

		
بيان اطالع املوظفات على التعاميم للعام الدرا�سي

الرمز (م.م.ع.ن)02-03.

14هـ  ،،الف�صل ( الأول  الثاين )

الأخوات من�سوبات احل�ضانة  :اجلميع  املعلمات  الإداريات امل�ستخدمني  اخرى
14هـ ال�صادر من .................../
وتاريخ / /
بعد االطالع على التعميم املرفق رقم			
ب�ش�أن �............................................................ /آمل التوقيع بالعلم و  ،....................واهلل يحفظكم ،،،،
التوقيع
ا�سم املوظفة
التوقيع م
ا�سم املوظفة
م
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
32
16
().................

مديرة احل�ضانة /
التاريخ/

		

التوقيع/

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )11سجل الصادر العام

		
�سجل ال�صادر للعام الدرا�سي

14هـ

م رقم ال�صادر التاريخ النوع املرفقات

* ابد�أ برقم جديد  ،و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
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الرمز (م.م.ع.ن)03-03.

املو�ضوع

الت�سديد
رقم الوارد

تاريخه

				
نموذج رقم ( / )12تسليم المعامالت

		
�سجل ت�سليم املعامالت للعام الدرا�سي
رقم املعاملة النوع املرفقات

املو�ضوع

الرمز ( م.م.ع.ن)04 - 03 .

14هـ
اجلهة املر�سل لها ا�سم امل�ستلم اليوم

تاريخ اال�ستالم
/ /

14

/ /

14

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

* ابد�أ برقم جديد  ،و�صفحة جديدة مع بداية كل عام هجري
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نموذج رقم ( / )13سجل استالم وتسليم األطفال			

م

ا�سم الطفل

�صباحا
ا�سم امل�سلمة التوقيع ا�سم امل�ستلمة التوقيع

				
مديرة احل�ضانة.....................................:
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الرمز (م.م.ع.ن)01-04.

مالحظات احلا�ضنة

التوقيع......................................:

م�ساء ًا
ا�سم امل�سلمة

التوقيع

ا�سم امل�ستلمة

التوقيع

مالحظات الأم

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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نموذج رقم ( / )14استمارة متابعة أداء حاضنة

بنود التقومي
١.١تتمتع مبظهر الئق ومقبول .
٢.٢تتحدث بلغة ب�سيطة ومفهومه جلميع الأطفال .
٣.٣حت�سن الت�صرف يف جميع املواقف .
٤.٤تتقبل التوجيهات وتنفذها .
٥.٥ت�ستخدم كلمات ال�شكر واال�ستئذان .
٦.٦تن�صت حلديث الأطفال وتتقبل ما يقولون .
٧.٧تتحدث ب�صوت هادئ ووا�ضح وم�سموع لكل الأطفال .
٨.٨توجه �سلوك الأطفال با�ستخدام �أ�ساليب تربوية منا�سبة.
٩.٩تنظر يف عيني الطفل عند حمادثته .
١٠١٠تلم�س الطفل بحنان ورفق � ،أو ت�ضمه �إليها لتخفف �أمله �أو غ�ضبه.
١١١١تثني على الطفل عندما ينجح يف �إجناز �شيء ما .
١٢١٢ت�ضع �أنظمة وا�ضحة للأطفال وتتابعهم يف تنفيذها .
١٣١٣تلتزم بتقدمي �أن�شطة متنوعة خالل اليوم .
١٤١٤تت�صف باللني والعطف والقدرة على احتواء الأطفال .
١٥١٥حتر�ص على ت�سمية الطفل يف خمتلف جوانب النمو (احلركي
واللغوي وغريها )
١٦١٦الفطنة واليقظة يف متابعة الأطفال .
١٧١٧تلتزم ب�أوقات الدوام الر�سمي ح�ضورا �أو ان�صرافا .
١٨١٨تهتم بنظافة الأطفال ونظافة �أدواتهم و�ألعابهم .
١٩١٩ت�سجل مالحظاتها اليومية على الأطفال وتبلغها للأم يف حينه .
�٢٠٢٠سجالتها وملفاتها منظمة ومكتملة .
			
ا�سم احلا�ضنة............................................. :
			
التوقيع.......................................................... :
			
التاريخ.......................................................... :
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الرمز (م.م.ع.ن)02-04.

متحقق �إىل مل
متحقق
حد ما يتحقق

مالحظات

مديرة املرفق التعليمي /امل�شرفة الرتبوية
اال�سم ........................................................... :
التوقيع.......................................................... :

نموذج رقم ( / )15استمارة تقييم األداء الوظيفي للحاضنة للعام الدراسي  14 / 14هـ

الرمز (م.م.ع.ن)03-04.

مقر احل�ضانة  ............................................................ :عدد الأطفال :
ا�سم احلا�ضنة  .......................................... :م�ؤهلها  ............................ :تاريخ املبا�شرة ........................... :
............................

بنود الأداء الوظيفي

الدرجة الدرجة
املكت�سبة امل�ستحقة

تتبع �أ�ساليب تربوية يف توجيه �سلوك وعواطف الأطفال
5
ت�شجيع الطفل على التعبري عن ذاته وم�شاعره الإن�صات له
5
احلر�ص على تغذية الأطفال و�إر�ضاعهم يف �أوقات الوجبة
5
احلر�ص على نظافة الأطفال يف جميع الأوقات
5
احلر�ص على �سالمة الأطفال من جميع الأخطار
5
امل�شاركة احليوية مع الأطفال يف تنفيذ الربنامج الرتبوي
5
االلتزام والدقة با�ستخدام النماذج اخلا�صة بالعمل دون ت�أخري
5
الإملام ب�أنظمة احل�ضانة ومتابعة ما ي�ستجد يف جمال العمل
5
االهتمام بالنمو املعريف وتطوير الذات
5
الفطنة واليقظة يف متابعة الأطفال يف جميع الأوقات
5
االن�ضباط يف احل�ضور واالن�صراف وا�ستثمار الوقت يف العمل
5
التعاون وااليجابية
5
القدرة على احلوار وعر�ض الآراء
5
ح�سن الت�صرف يف جميع املواقف وخا�صة الطارئة منها
5
تقدير امل�سئولية
5
تقبل التوجيه والتنفيذ
5
االهتمام باملظهر
5
العالقة اجليدة مع الر�ؤ�ساء
5
التعاون مع الزميالت
5
بناء عالقات �إيجابية وفع ّالة مع الأمهات
100
املجموع النهائي
جيد / 79 - 70 :
جيد جداً / 89 - 80 :
ممتاز/ 100 - 90 :
التقدير العام
5

املالحظات
والتوجيهات

الأداء الوظيفي
ال�صفات ال�شخ�صية

العالقة
مع الآخرين

ا�سم احلا�ضنة .......................................................... :مديرة املرفق التعليمي :

مرضي 69 - 60 :

..........................................................

اﺻﺪار اول  -اﻟﺪﻟﻴﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻃﻔﺎل واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ١٤٣٧ - ١٤٣٦ﻫـ
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اال�سم :

............................................................ ............................................................ ............................................................

التوقيع :

............................................................ ............................................................ ............................................................

التاريخ :

............................................................ ............................................................ ............................................................

امل�شرفة الرتبوية :
اال�سم :

............................................................ ............................................................ ............................................................

التوقيع :

............................................................ ............................................................ ............................................................

التاريخ :

............................................................ ............................................................ ............................................................

* تعب�أ بنود الأداء الوظيفي نهاية كل عام درا�سي من قبل مديرة املرفق التعليمي باال�ستئنا�س بر�أي امل�شرفة الرتبوية .
* ال يجدد عقد احلا�ضنة �إذا قلت درجة الأداء الوظيفي عن جيد .
* ت�سلم ن�سخة من اال�ستمارة بعد اعتمادها للم�ستثمر .
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المراجع
• •�أ.د .ليلى كرم الدين (� :)2011أهم التجارب والنماذج الدولية يف جمال رعاية وتربية الأطفال مبرحلة الطفولة املبكرة ،
حمافظة بي�شة  ،منتديات الرتبية والتعليم .
• •التعليم والتعلم (  : ) 2013حتقيق اجلودة للجميع ،خمل�ص التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع ،منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ،اليوني�سكو.
• •ال�سويلم بندر ( :)2011اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة ال�سعودية ,ا�سرتاتيجية ريا�ض الأطفال.
• •الإدارة العامة للتعليم باملنطقة ال�شرقية ( 1435هـ ) :الن�سخة التجريبية من الدليل التنظيمي لريا�ض الأطفال .
• •ال�سويلم بندر ( )2005ا�ست�شراق م�ستقبل التعليم ما قبل االبتدائي يف الدول االع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ,
الريا�ض  ،مكتب الرتبية العربي .
• •ال�صمادي ،هالة حماد  ،واخرون ( :)1431دليل املعلمة ملنهج التعلم الذاتي لريا�ض الأطفال اململكة العربية ال�سعودية وزارة التعليم.
• •الع�صفور �صباء �سعد واخرون ( : )2011دليل املعلمة املطور يف مرحلة ريا�ض الأطفال امل�ستوى الثاين ،وزارة التعليم بدولة الكويت.
• •امل�ؤمتر العربي االقليمي حول رعاية وتربية الطفولة املبكرة (  : ) 2010موقع منظمة االمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة
اخلدمات االعالمية ،دم�شق ،مكتب اليون�سكو.
• •دليل احل�ضانات  :1437/1436وزارة التعليم العام ،اململكة العربية ال�سعودية.
• •د.وفاء �سالمة ( :)2006الرتبية املبكرة ،عمان  ،دار امل�سرية للن�شر والتوزيع .
• •�سو ويليامز امل�ؤمتر الدويل الأول للطفولة املبكرة ( : )2010موقع منظمة االمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة اخلدمات
االعالمية  ،مو�سكو ،مكتب اليون�سكو.
• •منتدى الإدارة العامة التعليم  :مهام املر�شدة ال�صحية باملدر�سة .
• •حم�سن بن نايف (1428هـ 2007-م)  .ا�سرتاتيجية نظام اجلودة يف التعليم .الطبعة الأوىل ،اململكة العربية ال�سعودية،
http://www.moe.gov.bh/teachercc/pdf/book6.pdf

• •م.م.امل حمودى اجلميلي(ت�شرين الأول ال�سنة  : )2011مهام مديرات ريا�ض الأطفال ومدى توفرها لديهن ،جملة الفتح،العدد
ال�سابع والأربعون .
• •وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ( 1435 - 1434هـ ) :الدليل التنظيمي ملدار�س التعليم العام ،الإ�صدار الثاين.
• •وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية( 1435 - 1434هـ ) :الدليل الإجرائي ملدار�س التعليم العام ،الإ�صدار الثاين.
• •وزارة املعارف اململكة العربية ال�سعودية ( 1414هـ)  :الئحة التنظيم الداخلي لريا�ض الأطفال .
• •وزارة املعارف ( :)1995وثيقة �سيا�سة التعليم العام ط  ، 4اململكة العربية ال�سعودية .
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