قواعد وخطوات انتخاب لجان أولياء األمور
المرحلة االولى  :انتخاب اللجان الصفية
عّي جلنة أولياء األمور املدرسية احلالية جلنة انتخابات قبل  03يوما من إجرائها كي تدير
 .1تُ ن
االنتخابات وتشرف عليها وتعلن نتائجها .

 .2تدعو املدرسة خالل شهرين من بدء السنة الدراسية بالتنسيق مع جلنة اولياء األمور
الجتماع مجيع األهل النتخاب اللجان الصفية .
 .0يُنتخب ممثلي الصفوف يف االجتماع العام وميثل كل صف  0أعضاء .
 .4مجيع األعضاء املنتخبّي من مجيع الصفوف يُكونون اجمللس العام ألولياء األمور يف املدرسة الذي
بدوره ينتخب جلنه أولياء األمور املدرسية ومن الضروري تسجيل أمساءهم وهواتفهم .

المرحلة الثانية  :انتخاب اللجنة المدرسية
 . 5تدعو املدرسة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة احلالية يف موعد آخر مجيع أعضاء اللجان
الصفية اجلدد (جملس أولياء األمور( النتخاب جلنة أولياء األمور املدرسية وعدد أعضائها من 15-7
عضوا.

الدعوة تكون خطية وتشمل على ما يلي:
1.5مكان اإلجتماع.

2.5ساعة اإلجتماع .

3.5جدول أعمال اإلجتماع.
.6جدول األعمال يشمل :
1.6كلمة مدير املدرسة أو مندوب املدرسة
2.6كلمة رئيس اللجنة واليت تشمل تقريرا باألعمال اليت مت إجنازها أو املهام العالقة وطبعا
التقرير املايل يف حساب مدفوعات األهل وكل ما يتعلق بعمل اللجنة خالل العام الدراسي
املنصرم.

 .7كما انه يف هذا املوعد ينتخب اجمللس العام ألولياء األمور جلنه مراقبة وعدد أعضائها
من  5-0بشرط أن ال يكونوا أعضاء يف جلنة أولياء األمور املدرسية .
 .8مينع حسب القانون انتخاب من يلي أن يكونوا أعضاء يف جلنة أولياء األمور املدرسية:
 .1من ال يدرس أبنائهم يف املدرسة  .2موظفي اجمللس احمللي وأزواجهم
 .3أعضاء اجمللس احمللي وأزواجهم  .4معلمو وزارة املعارف العاملون يف املدرسة
وأزواجهم
 .5أحد الزوجّي مقاول /متعهد يف السلطة احمللية
 .9مدير/ة املدرسة حيضر انتخابات جلنة أولياء األمور كمراقب وال جيوز له التدخل بأي
صورة بعملية االنتخاب أو التأثري على نتائجها.
 .13جلنة أولياء األمور املدرسية تنتخب رئيس هلا ونائبا للرئيس وحماسبا وهذا انتخاب إلزامي
المرحلة الثالثة  :انتخاب اللجنة المحلية
 )1انتخاب"جملس أولياء األمور احمللي" -يشمل ممثلي كل جلان أولياء األمور املدرسية،
وفقا للمفتاح املتفق عليه يف البلد وحسب عدد التالميذ مبؤسسات التعليم .يفضل متثيل
عضوين لكل مدرسة على ان يكون الرئيس منهم  .اجمللس خيدم مبنصبه مدة سنتّي.
كما وجيب متثيل البساتّي والروضات وفق املفتاح املعمول به وهو :
كل  13 -1بساتّي مندوب واحد
كل  13 -1روضات مندوب واحد
" )2جلنة أولياء األمور احمللية" – جلنة أولياء األمور اليت اختريت مرة كل سنتّي على يد
جملس أولياء األمور احمللي – عدد أعضائها ال يتجاوز ضعف عدد املدارس يف البلدة .
 )4جيوز للجنة أولياء األمور احمللية اجلديدة استدعاء الجتماعاهتا الرئيس الذي انتهت
فرتة عمله.

 )5جيوز للجنة احمللية هلا تبديل الرئيس واختيار من بّي اعضائها رئيسا جديدا باجتماع
اللجنة الذي يقام هلذا الغرض فقط ،مبوافقة  %75من اعضاء اللجنة اللذين شاركوا
باالجتماع ،بطلب مكتوب ومعلل من ثلثي اعضاء اللجنة احمللية.
من يحق له ان يكون رئيسا للجنة المحلية ومدة واليته:
 )1ال خيدم رئيس جلنة أولياء األمور احمللية أكثر من  0فرتات دراسية (سنتّي كل واحدة)
بشكل مستمر.
 )2رئيس اللجنة املدرسية ملزم بعضوية اللجنة احمللية  ،كما وحيق له ولنائبه الرتش ملنصب
رئيس اللجنة احمللية .
 )0جلنة أولياء األمور احمللية تستطيع ،مبوافقة  %75من اعضائها  ،السماح لرئيس اللجنة
احمللية ان خيدم والية رابعة كحد أقصى وليس أكثر .
 )4رئيس اللجنة احمللية يستطيع أن يستقيل من منصبه فقط إذا ابلغ خطيناً كل اعضاء اللجنة

قبل  03يوماً على االقل ،ومبوقف كهذا ،ميأل مكانه النائب االول ،حىت موعد اجتماع
جلنة أولياء األمور احمللية وينتخبوا رئيسا جديدا.
 )5خيتار جملس أولياء األمور احمللي جلنة مراقبة من  5-0أعضاء الذين هم ليسوا اعضاء
باللجنة احمللية.

عماد غانم
رئيس لجنة أولياء األمور المحلية – زيمر

نموذج ترشح للجنة الصفية
األهل الكرام  ،السالم عليكم

الموضوع  :انتخاب لجنة أولياء أمور طالب صفية.
يسرنا التوجه إليكم اليوم باسم جلنة أولياء أمور الطالب املدرسية وباسم إدارة املدرسة ،لفت باب الرتش للجنة أولياء
أمور الطالب الصفية حىت نصل إىل انتخاب جلنة مدرسية.
أنا املوقع أدناه  ........................:هوية  ..........................:بلفون.......................... :
ويل أمر الطالب  .........................يف الصف .................................:
أرش نفسي لعضوية جلنة أولياء أمور الطالب الصفية ،كما أتعهد حبضور اجتماعات اللجنة الصفية واملشاركة الفعالة
يف فعالياهتا واملشاركة يف انتخاب اللجنة املدرسية.
أصرح هبذا أن ال مانع قانوين أو دستوري مينع مين الرتش لعضوية اللجنة.
من تتوفر فيه الموانع التالية ال يحق له الترشح للجنة الصفية :
.1
.2
.0
.4
.5

أحد الزوجّي موظف سلطة حملية  /زوج  /زوجة.
أحد الزوجّي عضو جملس حملي/زوج /زوجة.
أحد الزوجّي معلم يف املدرسة  /معلمة يف املدرسة.
ليس له أوالد يف املدرسة .
أحد الزوجّي موظف وزارة املعارف يف منصب إداري /تفتيش أو رقابة .

مالحظة  :يف حال وصل عدد املرشحّي للجنة الصفية أكثر من ثالث أعضاء سيتم إجراء انتخاب  0فقط من بينهم
ويف حال وصل عدد املرتشحّي إىل ثالث أعضاء فقط يتم اعتماد املرتشحّي كلجنة صفية.
يحق فقط ألحد الوالدين فقط الترشح عن نفس االبن ،االبنة في الصف .
آخر موعد لتقدمي طلبات الرتش هو ...................
مع فائق االحرتام
مدير المدرسة

رئيس لجنة أولياء أمور الطالب

