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كلمة معايل وزير الرتبية والتعليم
ت ُعــد مرحلــة الطفولــة املبكــرة مــن أهــم مراحــل العمــر وأكرثهــا تأثـرا ً عــى حيــاة
الفــرد ،ويف تشــكيل شــخصيته املســتقبلية ،ومــن هــذا املنطلــق تســعى وزارة الرتبيــة
والتعليــم الفلســطينية لتوفــر بيئــة تربويــة تعلّميــة داعمــة ومحفــزة تهيــىء ألطفالنا
مقومــات النــاء الشــامل واملتــوازن ،ومتكنهــم مــن تحقيــق ذاتهــم وكوامــن قدراتهــم
وتكســبهم التعلــم واإلتجاهــات والســلوكيات الصحيــة الســليمة ،واملهــارات الحياتيــة،
التــي تعــزز قدراتهــم عــى شــق طرقهــم ،مبــا يؤســس لبنــاء شــخصيتهم وقدرتهــم
عــى التعايــش مــع البيئــة املحيطــة ،وميكنهــم مــن املــي قدمــا يف الحيــاة بهمــة
واقتــدار ،وعــى املســاهمة الفاعلــة واملســتنرية يف التقــدم بفاعليــة ،ومبــا يغــرس يف
نفوســهم القــدرة عــى مواجهــة التحديــات املســتقبلية التــي قــد تعــرض طريقهــم
وأرسهــم ومجتمعاتهــم ويف بنــاء وطنهــم وعــى املشــاركة يف جعــل العــامل مكانــاً
أفضــل.
واســتنادا ً إىل ذلــك عملــت وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى تضمــن مرحلــة الطفولــة
املبكــرة وريــاض األطفــال يف اإلســراتيجية الوطنيــة التــي أطلقــت عــام ()2017
باعتبارهــا إحــدى املراحــل املهمــة الواجــب تطويرهــا .وقامــت بإصــدار عــدد مــن
املراجــع الرتبويــة يف مجــال الطفولــة متثلــت يف :إطــار الطفولــة الفلســطيني ،ودليــل
معلمــة ريــاض األطفــال ،واملعايــر املهنيــة ملعلــات ريــاض األطفــال ،بهــدف إيضــاح
آليــة العمــل وإسـراتيجياته ،واألهــداف الرتبويــة والتعلميــة واملخرجــات املأمولــة من
مرحلــة ريــاض األطفــال.
وقــد تــم ذلــك بالرشاكــة مــع املؤسســات العاملــة يف مجــال الطفولــة عــى املســتوى
الوطنــي وبدعــم مــن رشكائنــا الدوليــن وخصوصــاً املؤسســة اإليطاليــة (،)RTM
التــي قامــت بدعــم تطويــر هــذه الوثيقــة.
أدريان5،4 ،
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وزير الرتبية والتعليم
أ.د .مروان عورتاين

تعليامت ترخيص رياض األطفال الخاصة
املقدمة
االســتثامر يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة هــو اســتثامر يف ثــروة األمــة ،فقــد أشــارت
العديــد مــن البحــوث والخ ـرات األكادمييــة يف عــدد مــن البلــدان إىل أن تخطيــط
وإنشــاء ومتويــل تعلــم الطفولــة املبكــرة يــؤدي إىل تحســن إنجــازات التعليــم وأمنــاط
الحيــاة الصحيــة فيهــا ،كــا يــؤدي إىل غــرس القيــم الثقافيــة واألخالقيــة واملشــاركة
املدنيــة للمواطنــن ،والحــد مــن الســلوكيات املناهضــة للمجتمــع ،وتحقيــق تكافــؤ
الفــرص عــر األجيــال املتعاقبــة مــع مراعــاة النــوع االجتامعــي ،وتعزيــز املــوارد
البرشيــة والقــوى العاملــة واإلنتاجيــة والتنميــة االقتصاديــة ،وتعزيــز العدالــة
االجتامعيــة والتامســك.
ومــن هنــا ،فــإن التــزام وزارة الرتبيــة والتعليــم يف دولــة فلســطني بدعــم التعلــم
يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة هــو الت ـزام أســايس لتحقيــق األهــداف املذكــورة أعــاه
التــي يتطلــب الوصــول إليهــا وجــود درجــة عاليــة مــن التعــاون بــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم والجهــات ذات العالقــة مــن جهــة ،ومــزودي الخدمــة مــن جهــة أخــرى،
للعمــل عــى تعزيــز الحــوار وتحســن جــودة التعلــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يف
جميــع أنحــاء الوطــن بشــكل مســتمر .

ترخيــص ريــاض األطفــال الخاصــة للعــام الــدرايس  2020/2021كــا يــأيت:
• ت ُس ّمى هذه التعليامت ،تعليامت رياض األطفال الخاصة.
• يتــم العمــل مبوجــب هــذه التعليــات حــال اعتامدهــا مــن معــايل وزيــر الرتبيــة
والتعليــم ،وتلغــى كل التعليــات الســابقة.
• تكون املالحق والنامذج امللحقة بهذه التعليامت جزءا ً منها ،ويقتىض العمل بها.
• يكــون للمصطلحــات اآلتيــة املعــاين املحــددة لهــا يف التعليــات مــا مل تــدل القرينــة
عــى خــاف ذلك:
الوزارة :وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية.
الوزير :وزير الرتبية والتعليم الفلسطيني.
املديرية :مديرية الرتبية والتعليم يف املناطق التعليمية.
التعليامت :جميع املواد واملالحق والنامذج الواردة يف هذه الوثيقة.
روضــة األطفــال :أي مؤسســة تعليميــة تعنــى برتبيــة الطفــل قبــل الصــف األول
األســايس بســنتني عــى األكــر.
الروضــة الخاصــة :أي روضــة وطنيــة ميتلكهــا أف ـراد أو جمعيــات أو مؤسســات أو
رشكات أو هيئــات دينيــة ،مرخصــة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية،
وتعتمــد املنهــاج الفلســطيني.
رخصــة الروضــة :الوثيقــة التــي متنحهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم للروضــة الخاصــة؛
والتــي يُســمح مبوجبهــا لهــذه الروضــة مبزاولــة أعاملهــا ضمــن فــرة زمنيــة محــددة.
مــدة الرتخيــص :الفــرة الزمنيــة التــي يُســمح للروضــة الخاصــة العمــل خاللهــا
بالرخصــة املمنوحــة لهــا.

ونظـرا ً ملــا يتعــرض لــه الوطــن كــا العــامل أجمــع تفــي فــروس كوفيــد ( ،)19بــات
مــن الــروري اتخــاذ إجـراءات الصحــة والســامة العامــة يف ريــاض األطفــال ،التــي
صــدرت مــن وزارة الصحــة والتقيــد بالربوتوكــول الصحــي بهــذا الشــأن ،مــن أجــل
حاميــة األطفــال والعاملــن والحفــاظ عــى صحتهــم وســامتهم.
وقــد أصــدرت وزارة الرتبيــة والتعليــم  -وبعــد مراجعــة قانــون التعليــم العــام رقــم
( )8لعــام 2017م ،وأحــكام اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان لعــام 1948م ،واتفاقيــة
حقــوق الطفــل لعــام 1989م ،التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني -تعليــات
8
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عملية الرتخيص
النهــج الفلســطيني يف التعليــم مــا قبــل املــدريس :هــو نهــج تعلمــي جامــع وشــامل؛
يعــزز العدالــة بــن الجنســن ،وهــو قائــم عــى التعلــم مــن خــال اللعــب ضمــن
نظــام (روتــن يومــي) يوظــف البيئــة الفلســطينية  -ومــا مييزهــا مــن خصوصيــة
ومــواد تراثيــة طبيعيــة -عــر مجموعــة وســائط تعلّميــة :كالفنــون اإلبداعيــة ،والتعلم
التجريبــي ،والتعلــم املتمركــز حــول الطفــل والتعلــم الفــردي ،والتعلــم املرتبــط
بواقــع الحيــاة ومبشــاركة أوليــاء األمــور؛ بحيــث يوضــع الطفــل أمــام مواقــف تعلَميــة
مثــرة ومبــارشة تســاعده يف بنــاء منظومــة قيــم ســليمة ،وبلــورة مفهــوم إيجــايب
تجــاه ذاتــه ،وتحقيــق تواصــل ســليم ملواجهــة املتغـرات الحياتيــة بســهولة ،ومبرونــة
وتــوازن ،مــع املحافظــة عــى الهويــة الفلســطينية .

يتــم البــدء يف إجـراءات الرتخيــص لريــاض األطفــال الجديــدة بنــاء عــى طلــب يقـ َّدم
مــن صاحــب الروضــة ملديريــة الرتبيــة والتعليــم ،ويتــم تنفيــذ زيــارة مــن مرشفــة
ريــاض األطفــال ومهنــدس مديريــة الرتبيــة والتعليــم املقــدم إليهــا طلــب الرتخيــص،
يتــم إصــدار الكشــف الهنــديس مــن مديريــة الرتبيــة والتعليــم ،والكشــف البيئــي
مــن وزارة الصحــة لتقييــم حالــة الروضــة املنــوي ترخيصهــا.
• عنــد اســتكامل عمليــة التقييــم مــن املديريــة؛ فإنــه يحــق لهــا رفــض ترخيــص
الروضــة بســبب نقــص واضــح يف جــودة الخدمــة ،أو لعــدم اســتكامل املســتندات
الالزمــة للرتخيــص ،حيــث يتــم توجيــه كتــاب خطــي للروضــة موضحـاً فيــه أســباب
الرفــض.
• عنــد اســتكامل الروضــة لكافــة متطلبــات الرتخيــص املدعمــة بالوثائــق الالزمــة؛
يتــم إصــدار ترخيــص ملــدة عــام للروضــة ،يتــم تجديــده ســنوياً.
مــن املهــم مراعــاة تجنــب تضــارب املصالــح يف ريــاض األطفــال ،ومــن األهميــة إتبــاع
عمليــة واضحــة وشــفافة الختيــار املعلــات ،وتوفــر ظــروف عمــل جيــدة للعاملــن
املختاريــن ،وتوفــر التدريــب املســتمر واإلرشاف عليهــم ،وتنظيــم اجتامعــات دوريــة
بــن وزارة الرتبيــة والتعليــم ومقدمــي الخدمــة مــن القطــاع الخــاص ،مــن أجــل تقييم
اللوائــح واملامرســات ،وإعــادة النظــر فيهــا وتوجيههــا.
تطبّــق قواعــد الرتخيــص الــواردة يف هــذه التعليــات يف دولــة فلســطني بشــكل
موحــد ،وميكــن إجــراء بعــض االســتثناءات للريــاض التابعــة ملؤسســات املجتمــع
املحــي واملخيــات ،والتجمعــات البدويــة ،والبلــدة القدميــة مــن القــدس ،ولكــن
يجــب التحقــق مــن صحــة الوثائــق املقدمــة ،والتــي ينبغــي أيض ـاً أن تضــع برامــج
لدعــم مقدمــي الخدمــات واالرتقــاء مبعايــر هــذه املؤسســات ،مــن أجــل إنشــاء
نظــام فعــال للتعلــم مــا قبــل املــدريس.

جون ،العرن 5،5
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الفصل األول
العالقة بني وزارة الرتبية والتعليم والرياض الخاصة
مــن الــروري تطويــر وتنفيــذ أنظمــة رصــد ومتابعــة وتقييــم فاعلــة ،مــا مي ِّكــن
مــن جمــع بيانــات تفصيليــة حــول برامــج وخدمــات ريــاض األطفــال ،إىل جانــب
رصــد منــو وتطــور األطفــال .وهنــا يجــب جمــع البيانــات وإيصالهــا بانتظــام مــن
مقدمــي الخدمــات ،مــن القطاعــن العــام والخــاص .ولضــان ذلــك ،يجــب أن يكــون
جمــع البيانــات وإيصالهــا مشــموالً يف املعايــر والــروط التــي يجــب أن يحرتمهــا كل
مــزود للخدمــة ،كــرط لتلقــي الخدمــات والحصــول عــى الرتخيــص.
ينبغــي أن تقــوم العالقــة بــن الــوزارة وريــاض األطفــال عــى الثقــة والتعــاون املتبادل
واملســتمر ،بهــدف زيــادة امللتحقــن بريــاض االطفال وضــان جودة الخدمــة املقدمة
لهــم ،لــذا؛ ت ُعقــد اجتامعــات تنســيق محليــة بــن املديريــة ومقدمــي الخدمــات ،مــن
أجــل مراقبــة وضــع ريــاض األطفــال ،وتبــادل الخـرات لبعــض املشــاريع املنفــذة يف
ريــاض األطفال.

تعليــم مجتمعيــة يف الريــاض الخاصــة ،ويتــم متثيلهــم يف اللجــان واملجالــس
الداخليــة بهــدف تعزيــز مبــدأ التشــاركية يف العمليــة التعلميــة.
ج .يتــم إغــاق جميــع الريــاض الخاصــة التــي مل ترخــص خــال شــهر مــن تبليغهــا
بكتــاب خطــي مــن الجهــات املختصــة بنــاء عــى كتــاب خطــي مــن وزارة الرتبيــة
والتعليــم إال إذا بــارشت يف عمليــة الرتخيــص.
ح .يتــم اغــاق الريــاض املرخصــة او غــر املرخصــة فورا ً مــن الجهــات الحكومية املختصة
يف حالــة وجــود أي خطــر عــى األطفــال ،وال يعــاد فتحهــا إال بعد إزالــة الخطر.
خ .يجب مراعاة اآليت عند اختيار اسم الروضة الخاصة:
 .1أن ال يتعارض االسم املقرتح مع ثقافة املجتمع الفلسطيني.
 .2أن ال مياثل اسم روضة أخرى يف املديرية نفسها.
 .3أن يراعــي احــرام حقــوق امللكيــة الفكريــة  -إن وجــدت -بالحصــول عــى
املوافقــات الالزمــة مــن الجهــات ذات العالقــة.
 .4االلتـزام التــام باالســم والشــعار يف كافــة األختــام واألوراق الرســمية الصــادرة
عــن الروضــة.
 .5عدم تغيري االسم إال بعد الحصول عىل موافقة خطية من الوزارة.
 .6ال يحــق ألي روضــة جديــدة أو موجــودة أن تســتخدم اســم روضــة مغلقــة
ملــدة ثــاث ســنوات ،ولكــن بعــد ثــاث ســنوات ميكــن اســتخدام االســم مــن
روضــة أخــرى.

 1.1مسؤولية إجراءات الرتخيص:
أُ .ينــع فتــح روضــة خاصــة ومزاولــة عملهــا دون الحصــول عــى رخصــة مــن وزارة
الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية.
ب .عنــد وجــود نظــام داخــي للروضــة الخاصــة ،يجــب أن ال تتعــارض نصوصــه مــع
أي نــص يــرد يف هــذه التعليــات.
ت .تعمــل الريــاض الخاصــة عــى تفعيــل األنشــطة والربامــج الهادفــة إىل تنميــة
الثقــة بالنفــس لــدى املتعلــم ،وغــرس القيــم الدينيــة واألخالقيــة لديــه ،وتنميــة
روح التعــاون والعمــل الجامعــي مــن خــال التعلــم النشــط ،وتنــوع األنشــطة،
والتنميــة املهنيــة املســتدامة للعاملــن بالروضــة ،وتهيئــة املنــاخ الجيــد للعمــل
بــروح الفريــق لــدى املعلمــة والطفــل ،وتوفــر البيئــة التعلميــة الجاذبــة ،وتفعيــل
دور املجتمــع املحــى يف إث ـراء العمليــة التعلميــة مــن خــال املشــاركة املجتمعيــة.
ث .يتــم إنشــاء مجالــس أوليــاء أمــور ،أو أي شــكل آخــر مــن الهيئــات ،ومجالــس

 1.2إجراءات الرتخيص السنوي:
أ .تبــدأ ســنة الرتخيــص بالنســبة للروضــة الخاصــة يف اليــوم األول مــن العــام الــدرايس
وملــدة عــام مــن تاريخــه.
ب .يتــم اســتقبال طلــب ترخيــص الروضــة الخاصــة يف املديريــة عــى نســختني،
وتختــم كافــة أوراقــه بخاتــم املؤسســة ،ويكــون مرفق ـاً بكافــة الوثائــق املطلوبــة،
ولــن ينظــر إىل أي طلــب ال يســتويف هــذه الوثائــق ،ويتحمــل مديــر الروضــة
املســؤولية كاملــة عــن أي بيانــات خاطئــة يف الطلــب.
ت .يدقــق قســم التعليــم العــام يف املديريــة طلــب الروضــة يف ضــوء املســتندات
والوثائــق املرفقــة ،للتأكــد مــن اســتيفائها جميــع رشوط وتعليــات الرتخيــص.
ث .ت ُصــدر اإلدارة العامــة للتعليــم العــام يف الــوزارة الرخصــة الخاصــة بالروضــة قبــل
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تاريــخ األول مــن أيلــول مــن كل عــام .ويشــرط:
 .1أن يكون مبنى الروضة صالحاً هندسياً وصحياً استنادا ً إىل الزيارة امليدانية.
 .2أن يتوافر يف مبنى الروضة غرفة مستقلة للمديرة.
 .3أن يتوافــر يف الروضــة العــاب داخليــة تربويــة آمنــة ومتنوعــة ،مناســبة لعمــر
أطفــال الروضــة ،وتعــزز مقــدرة الطفــل عــى التفاعــل واالبــداع.
 .4أن يتوافر يف الروضة أركان وزوايا متنوعة.
 .5أن توفــر الروضــة وحــدات صحيــة مناســبة لــكال الجنســن مبعــدل فتحــة واحــدة
عــى األقــل لــكل  20طف ـاً ،ويخصــص واحــد مــن هــذه الفتحــات عــى األقــل
ليكــون مناســباً لألطفــال ذوي اإلعاقــة.
 .6أن يتوافــر يف الروضــة ســاحة ألعــاب خارجيــة ،عــى أن يظلــل جــزء مــن مســاحة
هــذه الســاحة.
 .7مشــاركة الروضــة بشــكل فاعــل يف األنشــطة الرتبويــة التــي تقيمهــا املديريــة
والــوزارة.
 1.3إجراءات الرتخيص ملدة خمس سنوات:
إضافــة إىل املتطلبــات الــواردة يف البنــد ( )2.1أعــاه يــري مفعــول الرخصــة ملــدة
خمــس ســنوات بعــد موافقــة وزارة الرتبيــة والتعليــم ،تبــدأ مــن اليــوم األول مــن
العــام الــدرايس الــذي ُمنحــتُ /جــددت فيــه رخصــة الروضــة وفــق الــروط اآلتيــة:
 .1أن يكون قد مىض عىل تأسيس الروضة الخاصة خمس سنوات عىل األقل.
 .2عــدم حصــول الروضــة عــى عقوبــة اإلنــذار خــال الخمــس ســنوات التــي تســبق
منــح /تجديــد الرتخيــص.
 .3أن يكــون مبنــى الروضــة ملــكاً لصاحــب الروضــة أو الجمعيــة أو الرشكــة ومرخصـاً
حســب األصــول ،أو مســتأجرا ً بعقــد إيجــار طويــل املــدى ال يقــل عــن  10ســنوات
قابــل للتجديد.
 .4توفري غرف لإلدارة واملعلامت.
 .5أن يتوافر يف الروضة قاعة متعددة األغراض.
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 1.4تعديل ترخيص الرياض الخاصة:
يتــم إعــام الــوزارة خطي ـاً يف مــدة أقصاهــا شــهر عنــد حصــول أي مــن التغي ـرات
الــواردة أدنــاه يف الروضــة ،وتقــوم الــوزارة باســتبدال رخصــة الروضــة الخاصــة
(الخمــس ســنوات فقــط) برخصــة جديــدة يف الحــاالت اآلتيــة:
أ .نقــل ملكيــة الروضــة الخاصــة إىل مالــك آخــر ،وإلجـراءات املصادقــة يقــدّ م املالــك
الجديد:
 .1عقــد تنــازل عــن ملكيــة الروضــة الخاصــة للاملــك الجديــد معتمــد مــن جهــة
رسمية.
 .2وثيقة حسن سلوك للاملك الجديد.
 .3عقد إيجار باسم املالك الجديد إذا كان البناء مستأجرا ً.
 .4إذا كانــت الروضــة الخاصــة تابعــة لجمعيــة خرييــة؛ يتــم إرفــاق شــهادة تســجيل
الجمعيــة.
 .5إذا كانــت الروضــة الخاصــة تابعــة لرشكــة خاصــة أو مســاهمة يتــم إرفــاق شــهادة
تســجيل الرشكة.
ب .وفاة املالك أو أحد الرشكاء املؤسسني ،وهذا يتطلب:
 .1حجة حرص إرث ،وحجة وصاية عىل الورثة القارصين.
 .2وكالــة ألحــد الورثــة البالغــن أو أكــر إلدارة الروضــة الخاصــة بعــد الحصــول عــى
حســن ســلوك.
ت .تغيــر مديــرة الروضــة الخاصــة مبديــرة جديــدة ،وإلج ـراءات املصادقــة يجــب
توفــر مــا يــأيت :
 .1وثيقة حسن سلوك للمديرة الجديدة من وزارة الداخلية.
 .2صورة مصدقة عن املؤهالت العلمية.
 .3السرية الذاتية متضمنة الخربات العملية للمديرة الجديدة.
 .4تقريــر طبــي معتمــد مــن جهــة رســمية يفيــد بالســامة الصحيــة للمديــرة
الجديــدة.
 .5صورة طبق األصل عن عقد العمل بني املالك واملديرة.
 .6تعهد خطي بااللتزام بالتعليامت الصادرة عن الوزارة.
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ث .نقل مقر الروضة الخاصة ملبنى آخر أو إضافة بناء جديد ،وهذا يتطلب:
 .1كشف هنديس جديد للبناء يتضمن مساحات الغرف الصفية والساحات.
 .2كشف صحي جديد للبناء صادر عن مديرية الصحة.
 .3صــورة طبــق األصــل عــن رخصــة البنــاء وســند امللكيــة أو عقــد اإليجــار للمبنــى
الجديــد.
ج .تغيري اسم الروضة الخاصة باسم آخر ،وهذا يتطلب :
 .1كتاب خطي من مالك الروضة باالسم الجديد.
 .2صورة عن الخاتم الجديد للروضة.
عنــد حــدوث أي تغيــر مــن التغيـرات الســابقة يف الروضــة ذات الرتخيــص الســنوي
يتــم إعــام الــوزارة بذلــك خطيـاً يف مــدة أقصاهــا شــهر ،ويتــم التغيــر الــازم عنــد
تجديــد الرتخيــص.

 1.6ترخيص الرياض الدولية الخاصة يف فلسطني:
تعمــل وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى منــح /تجديــد ترخيــص الروضــات الخاصــة
الدوليــة داخــل فلســطني ،ضمــن الــروط واملعايــر اآلتيــة:
 .1أن تكون تابعة ملؤسسة أو هيئة دولية رسمية.
 .2أن تكون حاصلة عىل ترخيص ساري املفعول مبزاولة عملها من بلد املنشأ.
 .3أن تحصل عىل موافقة رسمية من سفارة بلدها يف دولة فلسطني.
 .4أن تحصل عىل عدم مامنعة الفتتاحها من وزارة الداخلية الفلسطينية.
 .5عــدم مامرســة الروضــة أعاملهــا قبــل اســتكامل إجــراءات الرتخيــص حســب
األصــول مــن الــوزارة.
 .6ميكــن تعيــن مــرف عــام أجنبــي للروضــة ،وتكــون مديــرة الروضــة فلســطينية
متفرغــة بشــكل كامــل.
 .7أن ال يزيــد عــدد أعضــاء الطاقــم اإلداري والتعليمــي األجنبــي يف الروضــة عــن
 50%مــن العاملــن.
 .8تزويــد الــوزارة باملناهــج التعليميــة التــي ســيتم اعتامدهــا يف الروضــة للحصــول
عــى املوافقــة الخطيــة.
 .9ميكن للروضة الدولية اعتامد املناهج الفلسطينية.
 .10أن تلتــزم بكافــة التعليــات واألنظمــة الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم
الفلســطينية.

 1.5ترخيص الرياض الفلسطينية الخاصة يف الخارج.
تعمــل وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى منــح /تجديــد ترخيــص الروضــات الخاصــة خارج
فلســطني ،ضمــن الــروط واملعايــر اآلتية:
 .1تقديــم دراســة وافيــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم عــن الروضــة واملــررات الكافيــة
الفتتاحهــا.
 .2يخضــع منــح الرتخيــص للروضــة لتقديــر الــوزارة حــول حاجــة الدولــة أو املنطقــة
الفتتــاح الروضــة فيهــا.
 .3الحصول عىل كافة املوافقات املطلوبة من الدولة املضيفة.
 .4الحصول عىل عدم مامنعة من سفارة دولة فلسطني يف الدولة املضيفة.
 .5التعهــد بااللتــزام التــام باملناهــج الفلســطينية وكافــة أنظمــة وتعليــات وزارة
الرتبيــة والتعليــم.
 .6عــدم مامرســة الروضــة ألعاملهــا قبــل اســتكامل إجــراءات الرتخيــص حســب
األصــول مــن الــوزارة.
 .7تلتــزم الروضــة بتســهيل مهــات اإلرشاف املبــارش عليهــا مــن طواقــم الــوزارة
املختلفــة ،وتغطيــة كافــة نفقــات وتكاليــف الزيــارات الرســمية التــي تقــوم بهــا
طواقــم الــوزارة للروضــة.

 1.7إغالق الروضة الخاصة املرخصة:
يتم إغالق الروضة الخاصة يف الحاالت اآلتية:
 .1يف حــال رغبــة مالــك الروضــة إغالقهــا ،وال يحــق لــه القيــام بذلــك قبــل نهايــة
العــام الــدرايس ،عــى أن يتــم إعــام الــوزارة وأوليــاء األمــور بقـرار اإلغــاق خطيـاً
قبــل  3أشــهر عــى األقــل.
 .2إذا تــم حــل الجمعيــة أو الرشكــة التــي تنتمــي إليهــا الروضــة تعتــر الروضــة
مغلقــة.
 .3يف حالــة الطــوارئ التــي تــؤدي إىل إغــاق الروضــة خــال الســنة الدراســية،
تتخــذ مديريــة الرتبيــة والتعليــم كافــة الخطــوات الالزمــة لتســجيل األطفــال يف
الروضــات األخــرى.
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 1.8حامية رياض األطفال:
ال يجــوز للمؤسســة التعليميــة الســاح بدخــول أي شــخص أو مؤسســة مــن خــارج
نظــام وزارة الرتبيــة والتعليــم إىل الروضــة أو التعامــل معهــا إال يف حالــة الحصــول
عــى خطــاب لتســهيل مهمتهــم الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم مــن خــال
مديرياتهــا.
 1.9االتصاالت واألنشطة املشرتكة مع املؤسسات خارج البالد:
 .1يحظــر متامـاً الحصــول عــى منــح ماليــة أو عينيــة أو مســاعدات فنيــة أو إجـراء أي
اتصــال أو توحيــد أو أنشــطة تطبيــع مــع أي مؤسســة تابعــة لالحتــال اإلرسائييل.
 .2ال يجــوز الســاح بتلقــي منــح ماليــة أو عينيــة أو مســاعدات فنيــة أو إجـراء أي
اتصــال أو توأمــة أو أي نشــاط مشــرك مــع هيئــات أو مؤسســات أجنبيــة إال بعــد
موافقــة الــوزارة.

الفصل الثاين
هوية الروضة
 2.1الهوية الوطنية للروضة وهو ما يتطلب:
 .1رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى املؤسسة ،وداخل مكتب مديرة الروضة.
 .2يف حــال كان للروضــة نظــام أســايس ،ال يتعــارض أي مــن أحكامــه مــع أي مــن
األحــكام املنصــوص عليهــا يف التعليــات ،ويجــب عــى الروضــة إرفــاق نســخة مــن
هــذا النظــام األســايس بطلــب الرتخيــص ،وعليهــا إخطــار الــوزارة كتابي ـاً عــن أي
تعديــل يحــدث عــى نظامهــا األســايس.
 .3تعلــق رخصــة الروضــة يف مــكان واضــح يف الروضــة لتمكــن األهــل والزائريــن مــن
رؤيتها.
 .4تعمــل الروضــة عــى حاميــة التعدديــة الدينيــة ،ونــر وتعزيــز ثقافــة اح ـرام
تعاليــم األديــان ،وتشــجيع الفكــر التنويــري القائــم عــى احــرام معتقــدات
اآلخريــن ،ومنــع املــس بالرمــوز الدينيــة والوطنيــة وتجنــب أيــة خطــوات قــد
تهــدد الســلم األهــي.
 2.2القيادة وامللكية:
 .1تكون مديرة الروضة فلسطينية أو عربية.
 .2إذا كانــت مديــرة الروضــة أجنبيــة يجــب تعيــن نائبــة مديــرة متفرغــة فلســطينية
أو عربيــة لتســهيل التواصــل.
 .3إذا كانــت الروضــة تابعــة لجمعيــة أو رشكــة غــر هادفــة للربــح ،فيجــب أن
تحصــل مــن وزارة الداخليــة عــى شــهادة تســجيل الجمعيــة أو الرشكــة ســارية
وقــت تجديــد الرتخيــص أو منحــه.

جوالن ،العمر 5،3
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زين ،العمر 5،6

الفصل الثالث
اإلدارة
تهــدف اإلدارة الجيــدة إىل وضــع قواعــد ومعايــر لتنظيــم العمــل وتقديــم خدمــات
تعلــم بســتان ومتهيــدي عاليــة الجــودة وخدمــات ألطفــال هــذه الفئــة العمريــة
وأهاليهــم.
تقــدم الروضــة الجيــدة لألطفــال واألهــايل مســارا ً للتطــور املســتمر ،ووف ًقــا لذلــك،
مــن الــروري أن يعمــل كل “محــرك” للنظــام عــى توفــر اإلدارة والتعليــم والعمــل
بفعاليــة ،والروضــات التــي أنشــأت أنظمــة إدارة جيــدة األداء هــي أيضـاً تلــك التــي
ركــزت طاقاتهــا يف الجــودة الناشــئة ،وكذلــك التــآزر عــر أنشــطة متنوعــة.
 3.1الهوية يف اإلدارة:
مــن الــروري وجــود هويــة واضحــة للروضــة لتقديــم رســائل جليــة داخــل وخــارج
بيئــة الروضــة  ،يجــب أن تعمــل الروضــة عــى إيصــال إج ـراءات القبــول والرســوم
واألمــور التنظيميــة األخــرى املرتبطــة بالعالقــة بــن العائــات (األهــايل) والروضــة
بطريقــة واضحــة ،فــاإلدارة الجيــدة قــادرة عــى تقديــم كل وثيقــة تتعلــق بالروضــة
بطريقــة مرتبــة ومنهجيــة ،بهــدف جعــل إدارة كل عمليــة أكــر ســهولة وشــفافية
وإنصاف ـاً.
ويجــب أن يكــون الشــخص املســؤول عــن اإلدارة (املديــرة اإلداريــة) هــو مرجعيــة
املديريــة .ومــن أجــل الحفــاظ عــى عالقــة ثابتــة ومســتمرة يجــب مراعــاة اآليت:

 3.2الرسوم واألقساط:
 .1ال يجــوز زيــادة القســط الســنوي والرســوم لألطفــال املســجلني بنســبة تزيــد عــن
الزيــادة الســنوية املتوقعــة يف تكاليــف املعيشــة الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني ،إال إذا حصلــت الروضــة عــى موافقــة خطيــة مــن وزارة
الرتبيــة والتعليــم لزيــادة الرســوم بنــاء عــى مــررات موثقــة أو ألســباب مقنعــة
قدمتهــا الروضــة.
رح الروضــة الخاصــة يف طلــب منــح /تجديــد الرتخيــص عــن قيمــة األقســاط
 .2ت ـ ّ
الســنوية التــي يتــم اســتيفاؤها مــن األطفــال ،وتلتــزم بهــا التزامــا تامـاً.
 .3يجوز للروضة تنفيذ أنشطة تربوية وترفيهية هادفة مجانية أو شبه مجانية.
 .4يحــق للروضــة الخاصــة تحصيــل دفعــة مــن قيمــة القســط الســنوي عنــد تســجيل
الطفــل يف الروضــة ألول مــرة أو عنــد تجديــد تســجيله يف األعــوام التاليــة.
 .5ميكــن للروضــة الخاصــة تقديــم طلــب خطــي لــوزارة الرتبيــة والتعليــم للموافقــة
عــى رفــع األقســاط اســتثنائياً بنســبة ال تزيــد عــن  5%وملــرة واحــدة كل خمــس
ســنوات عــى األقــل ،وبعــد تقديــم املــررات املقنعــة للزيــادة.
 .6تلتــزم الروضــة الخاصــة ومجلــس أوليــاء األمــور عــى اآلليــة املتفــق عليها لتســديد
األقســاط الســنوية ،وال يجــوز تغيــر هــذه اآلليــة إال مبوافقــة الطرفني.
 .7يتــم اســتيفاء أجــرة مواصــات األطفــال بشــكل منفصــل؛ وضمــن آليــة يُتفــق
عليهــا مــع مجلــس أوليــاء األمــور.
 .8ال يجــوز حرمــان أي طفــل مــن الحــق يف التعلــم ،أو طلــب االنتقــال ،أو املشــاركة
يف النشــاطات ،كــا ال يجــوز اتخــاذ أي عقوبــة بحقــه بســبب وجــود مســتحقات
ماليــة مرتتبــة عليــه ،ويجــوز للروضــة الخاصــة اتخــاذ كافــة اإلجـراءات القانونيــة
بحــق ويل األمــر لتحصيــل أي مســتحقات ماليــة غــر مدفوعــة مــن ويل األمــر.
 .9يتم تزويد وزارة الرتبية والتعليم باملوازنة التقديرية للروضة بشكل سنوي.

 .1أن يكــون لــكل روضــة خاصــة خاتــم رســمي خــاص لختــم كافــة املعامــات
واألوراق الرســمية الصــادرة.
 .2أن يكــون لــكل روضــة خاصــة أوراق مر ّوســة خاصــة بهــا ،عــى أن تتضمــن اســم
الروضــة ،والشــعار ،والرقــم الوطنــي.

 3.3القبول والتسجيل:
 .1تكــون مــدة مرحلــة ريــاض األطفــال ســنتني اثنتــن قبــل الصــف األول األســايس،
وتتضمــن هــذه املرحلــة:
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ب .تعــذر دمــج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات لعــدم توافــر املرافــق والتجهيــزات
الالزمــة لهــم يف الروضــة ،ويكــون النقــل بعــد التنســيق مــع قســم اإلرشــاد
والرتبيــة الخاصــة يف املديريــة لدراســة الحالــة وتوفــر البديــل املالئــم للطفــل.
 .12ال يقبل يف الروضة أي طفل يف عمر دخول الصف األول األسايس.
 .13يقبــل الطفــل يف الروضــة يف أي وقــت مــن الســنة ،وينطبــق عليــه رشط العمــر
الــوارد يف البنــد األول.

	•صــف البســتان :يكــون عمــر الطفــل أقــل مــن ســن دخــول الصــف األول بســنتني،
واملــدى العمــري ( )3.5 4.5-ســنة.
	•صــف التمهيــدي :يكــون عمــر الطفــل أقــل مــن ســن دخــول الصــف األول بســنة،
واملــدى العمــري ( )4.5 5.5-ســنة.
 .2يتــم تســجيل األطفــال يف الروضــة مبوجــب شــهادة امليــاد األصليــة وتحتفــظ
الروضــة بصــورة طبــق األصــل مــع نســخة عــن دفــر التطعيــم.
 .3تــزود الروضــة الخاصــة مديريــة الرتبيــة والتعليــم بكشــف يتضمــن أســاء أطفــال
الروضــة وتاريــخ ومــكان ميالدهــم وأرقــام هوياتهــم يف موعــد أقصــاه األســبوع
األول مــن شــهر ترشيــن األول.
 .4تدقــق مديريــة الرتبيــة والتعليــم الكشــوف ،وتقــوم باملصادقــة عليهــا وإعادتهــا
للروضــة واالحتفــاظ بنســخة منهــا.
 .5ال يجــوز للروضــة الخاصــة رفــض قبــول أي طفــل ألســباب فئويــة أو دينيــة أو
طائفيــة أو طبقيــة.
 .6تتبنــى الروضــة الخاصــة دمــج مــا ميكــن مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة يف صفــوف
بســتان ومتهيــدي.
 .7تقــدم الروضــة الخاصــة  -ومــن بــاب املســؤولية املجتمعيــة  -تســهيالت حســب
إمكانياتهــا لقبــول األطفــال األيتــام وأبنــاء الشــهداء واألرسى والجرحــى.
 .8يخصــص1م 2لــكل طفــل داخــل الغرفــة الصفيــة ،رشيطــة أن ال تقــل مســاحة
الغرفــة الصفيــة عــن 16م.2
 .9يتم تخصيص مساحة 2م 2عىل األقل لكل طفل من الساحات الخارجية.
 .10يكــون الحــد األقــى لعــدد األطفــال يف الشــعبة الواحــدة ( )25طفـاً مبســاحة ال
تقــل عــن 25م ،2ويف حــال زادت مســاحة الغرفــة الصفيــة عــن ذلــك وزاد عــدد
األطفــال يجــب توفــر معلمــة مســاعدة يف نفــس الغرفــة ،مبــا ال يتجــاوز ()30
طف ـاً مهــا زادت مســاحة الغرفــة.
 .11يحــق للروضــة الخاصــة عــدم تجديــد تســجيل األطفــال للعــام الــدرايس التــايل،
يف الحــاالت اآلتيــة:
أ .عــدم دفــع األقســاط املدرســية ووجــود ديــون ســابقة مرتاكمــة دون وجــود آليــة
متفــق عليهــا لتســديدها.

 3.4امللفات والسجالت والتقارير:
 .1تقــدم الروضــة قوائــم أســاء األطفــال وتاريــخ ميالدهم وتســجيلهم قبل أســبوعني
مــن نهايــة الفصل الــدرايس.
 .2عــى املديريــة أن تتحقــق مــن القوائــم املذكــورة وتوافــق عليهــا وتعيــد إرســال
نســخة منهــا إىل الروضــة.
 .3املستندات التي يجب االحتفاظ بها وتقدميها عند الطلب:
أ .ملــف بأســاء جميــع العاملــن/ات وتخصصاتهــم وشــهاداتهم العلميــة وعقــود
عملهــم (معلــات ،مدي ـرات ،أذَنــة ...الــخ)
ب .امللفــات الخاصــة باملراســات الرســمية بــن الــوزارة واملديريــة أو أي مؤسســة
أخــرى والروضــة.
ت .البطاقة التعريفية الخاصة باألطفال.
ث .ملف أوراق عمل األطفال.
ج .سجالت متابعة تطور منو الطفل .
ح .دفاتر الحضور والغياب لألطفال والعاملني/ات.
خ .خطط املربيات الشهرية والفصلية والتحضري والتقييم.
د .سجل زيارات الزائرين وتوجيهاتهم.
ذ .سجل لوازم الروضة وتجهيزاتها من أثاث وأدوات وأجهزة وغري ذلك.
ر .ســجالت خاصــة بأنشــطة الروضــة الرتبويــة والرتفيهيــة والزيــارات امليدانيــة،
واألنشــطة مــع األهــايل.
ز .سجل متابعة املديرة لفعاليات وأنشطة املربيات.
س .سجل االجتامعات مع املربيات ومع أهايل األطفال واملجتمع املحيل.
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الفصل الرابع
جودة املبنى والتعلم

 4.2سعة الروضة:
يجــب أن تكــون ســعة الفصــل الــدرايس يف الروضــة بحــد أدىن ( 1م  )2لــكل طفــل
و( 2م ) 2يف الســاحات.

ت ُشَ ـكِّل البنــى التحتيــة املك ـ ِّون األول للجــودة .فيجــب أن تعمــل أوالً عــى ضــان
أمــن املســتفيدين ضــد :مخاطــر الحرائــق ،وانهيــار املبنــى ،والفيضانــات أو الكــوارث
الطبيعيــة األخــرى ،واستنشــاق العنــارص الســامة ،ويجــب تأمــن مخــرج لألطفــال يف
حالــة الخطــر والكــوارث.

 4.3مواصفات مبنى الرياض الخاصة:
 .1أن يكون البناء مبرافقه مرخصاً حسب األصول سواء كان ملكاً أو مستأجرا ً.
 .2أن ال يقل ارتفاع السقف عن ( 260سم).
 .3أن ال تقل مساحة الغرفة الصفية عن 16م.2
 .4مينــع اســتعامل الكرافانــات أو البيــوت املتنقلــة كغــرف صفيــة أو إداريــة أو
حاممــات ،ويســتثنى مــن ذلــك املناطــق التــي ُينــع فيهــا البنــاء اإلســمنتي.
 .5توفــر وحــدات صحيــة مناســبة لــكال الجنســن مبعــدل فتحــة واحــدة لــكل 20
طف ـاً ،وفتحــة واحــدة عــى األقــل لــذوي اإلعاقــة ،وأن يتوافــر وحــدة صحيــة
لطاقــم الروضــة.
 .6توفري مصادر مياه كافية وصالحة للرشب .
 .7توفري ساحات خارجية تتناسب مع عدد األطفال يف الروضة.
 .8ال يتم اعتامد أي مساحة يقل عرضها عن 4م كمساحة خارجية.
 .9ال يتــم اعتــاد االرتــدادات الجانبيــة وســطح الحفــر االمتصاصيــة كمســاحات
خارجيــة.
 .10خلــو ســاحات ومرافــق الروضــة مــن الحفــر واآلبــار واملــواد الخطــرة واألســاك
الشــائكة .
 .11توفري األثاث الصالح واملناسب ألعامر األطفال وحاجاتهم.
 .12توفري صندوق إسعافات أولية يحتوي عىل املستلزمات الطبية األساسية.
 .13وجــود أســوار حاميــة وأبــواب آمنــة حــول مبنــى الروضــة .وتوفــر حواجــز أمــان
أمــام املداخــل الرئيســة.
 .14توفري مخرج طوارئ لتسهيل إخالء األطفال يف حالة الطوارئ.
 .15أن تكون الروضة مستقلة وآمنه من ناحية مرافقها.
 .16يفضــل أن يكــون مبنــى الروضــة أرضيـاً ،ويف حالــة عــدم توافــر ذلــك يجــب ّأل
يتجــاوز الطابــق األول.
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أمــا املكــون الثــاين للجــودة فيعتمــد عــى أن توفــر البيئــة لألطفــال ما يدعــم عمليات
بحثهــم وتعلمهــم ،ويف هــذا الصــدد ،يجــب أن توفــر مســاحة كافيــة لألطفــال مــن
خــال وضــع مبــادئ توجيهيــة واضحــة حــول عــدد األمتــار املربعــة لــكل طفــل،
وخصائــص الحديقــة املناســبة والســاحات الخارجيــة ،والصفــات الجيــدة للمبنــى
نفســه (الســقف والجــدران واألبــواب والنوافــذ) ،ومالءمــة املراحيــض لهــذه الفئــة
العمريــة مــن حيــث الحجــم والعــدد ،ليتــم اعتبارهــا مســاحة تربويــة أيضـاً ،والعــدد
األقــى مــن األطفــال الذيــن يدخلــون البنــاء وجــودة ومتايــز األثــاث واملــواد ،مبــا يف
ذلــك التقنيــات.
 4.1جودة التعلم يف الروضة
لضامن جودة التعلم يف الروضة الخاصة ال بد من مراعاة ما يأيت :
 .1توفــر البيئــة القامئــة عــى تشــجيع اإلبــداع والبحــث واالستكشــاف وتحفيــز
االبتــكار والتعليــم التطبيقــي.
 .2تحفيز التعلم ،وتوسيع قاعدته حسب اإلمكانات املتاحة.
 .3املساواة بني الجميع عىل أرضية التعلم والرعاية واملساندة واملتابعة.
 .4توظيــف النشــاطات الرياضيــة واملوســيقية والفنيــة والبيئيــة بأنواعهــا يف العمليــة
التعلميــة.
 .5توفري املعلامت املتخصصات واملؤهالت.

 .17يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بني روضة وأخرى ال تقل عن  50م.
 .18توفري مطبخ باملعدات الرضورية مع األخذ بعني االعتبار سالمة األطفال.
 .19أن تكــون هنــاك مســافة آمنــة ال تقــل عــن 500م عــن مصــادر الخطــر( محطــة
غــاز ،محطــة بنزيــن ،مكــب نفايــات ،حظــرة حيوانــات ،مصانــع كيامويــة ...الــخ).
 4.4معايري مقرتحة لدمج األطفال من ذوي اإلعاقة يف رياض األطفال
 .1تقــوم ريــاض األطفــال بدمــج أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة بتقديــم طلــب اىل املديرية
الســتيفاء رشوط قبــول الطفــل ذي اإلعاقة.
 .2تحتفــظ ريــاض األطفــال الدامجــة بســجل كامــل للطفــل يحتــوي عــى جميــع
التقاريــر الطبيــة والرتبويــة وتقاريــر متابعــة الطفــل.
 .3رضورة توفــر املعرفــة الكافيــة لــدى املربيــات يف الريــاض عــن املبــادئ األساســية
يف التعليــم الجامــع.
 .4عــدد األطفــال يف الصــف الدامــج ال يتعــدى  25طفــاً ،ونســبة األطفــال ذوي
اإلعاقــة ال تزيــد عــن  10%مــن إجــايل العــدد الــكيل للفصــل.
 .5يقــوم عــى متابعــة الفصــل مربيتــان ( معلمــة أساســية ومعلمــة مســاندة /معلمة
تعليــم جامــع (طاقــم واحد).
 .6مواءمــة الصــف الــدرايس مبــا يتناســب وفئــة األطفــال ذوي اإلعاقــة املدموجــن،
وتوفــر كافــة الوســائل املســاعدة واألجهــزة التخصصيــة ضمــن ريــاض األطفــال
بالرجــوع اىل املديريــة.
 4.5الفئات املقرتحة للدمج ومعايريها:
أ .اإلعاقة البرصية الجزئية:
معايري خاصة لفئة األطفال ذوي اإلعاقة البرصية:
 .1يتم قبول جميع درجات اإلعاقة البرصية من ذوي الكف الجزيئ.
 .2توفــر ريــاض األطفــال الدامجــة كافــة الوســائل املعينــة لهــذه الفئــة ،مثــل :تكبــر
الخــط ،أجهــزة ســمعية ،ماكينــات بريكــن  ،أجهــزة ناطقــة... ،
 .3مواءمــة الصــف الــدرايس لألطفــال املدموجــن لتســهيل دمجهــم واعتامدهــم عــى
الــذات خاصــة يف تســهيل الحركــة والتنقــل لهــم.
ب .اإلعاقــة الحركيــة البســيطة واملتوســطة :معايــر خاصــة لفئــة األطفــال ذوي
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اإلعاقــة الحركيــة:
 .1يتم قبول جميع درجات اإلعاقة الحركية ما عدا الحاالت الشديدة منها.
 .2تقــوم ريــاض األطفــال بعمــل املواءمــات الالزمــة لتســهيل حركــة األطفــال داخــل
الصــف الــدرايس وخارجــه مــن قبيــل الشــواحط وغريهــا.
 .3توفــر ريــاض األطفــال الدامجــة كافــة األدوات املســاعدة بالتنســيق مــع جهــات
االختصــاص حســب االحتيــاج لــكل طفــل.
ج .اإلعاقة السمعية :معايري خاصة لفئة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية:
 .1تقبــل حــاالت األطفــال التــي ال يزيــد مقيــاس الســمع لديهــا عــن  70ديســبل
باســتخدام املعينــات الســمعية أو حــاالت زراعــة القوقعــة.
 .2تقــوم ريــاض األطفــال بعمــل مواءمــات داخــل الغرفــة الصفيــة تناســب هــذه الفئة
مــن بـرادي وموكيــت وعــازل الصــوت والوســائل املرئيــة املســاعدة ومــا شــابه
 4.6الساحات:
 .1ســاحة خارجيــة مبعــدل ضعفــي املســاحة املخصصــة لألطفــال داخــل الروضــة كحــد
أدىن ،ويحــدد بذلــك عــدد األطفــال يف الروضــة ،أي مبعــدل ( 2م )2لــكل طفــل.
 .2تظليــل مســاحة مناســبة مــن الســاحة الخارجيــة يتناســب مــع عــدد األطفــال يف
الروضــة ،بحيــث تحتســب (الربنــدات) املفتوحــة عــى الســاحة الخارجيــة جــزءا ً
مــن القســم املظلــل.
 .3ال يجــوز مطلقــاَ اســتخدام أســطح املبنــى ،واالرتــدادات ،وأســطح الحفــر
االمتصاصيــة واآلبــار كمســاحة خارجيــة لألطفــال.
 .4يخصص جزء مناسب من الساحة الخارجية لزراعة األزهار واألشجار.
 .5يخصــص جــزء مــن ســاحة الروضــة لأللعــاب الخارجيــة بحيــث يغطــى بالرمــال أو
الفلــن وبــاط املطــاط واملــواد املضــادة للصدمــة ،أو العشــب االصطناعــي.
 .6مينــع اســتخدام بوابــات مــن النــوع الســحاب يف ريــاض األطفــال مــع رضورة إزالــة
القائــم منهــا حالياً.
 4.7األلعاب الخارجية:
 .1توفري ألعاب خارجية آمنة ،وأن ال تقل املسافة بني اللعبة واألخرى عن  3مرت.
 .2التشجيع عىل استخدام املواد الخام.
 .3تشجيع األهل عىل خلق مساحات إبداعية.
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الفصل الخامس
بيئة التعلم
تلعــب بيئــة التعلــم دورا ً حاس ـاً يف التعليــم قبــل االبتــدايئ ،حيــث ينمــو األطفــال
يف بيئــات تناســب اهتامماتهــم ومراحــل منوهــم؛ مــا يســتوجب النظــر إىل البيئــة
عــى أنهــا مــكان مرحــب بــه ،أصيــل مــن الناحيــة الجامليــة ،وميثــل ثقافــة املجتمــع،
وقــادر عــى احتضــان الطبيعــة .كــا أن تخطيــط البيئــة يشــجع العالقــات والتواصــل
والتعــاون واالستكشــاف مــن خــال اللعــب.
مــن األهميــة مبــكان أن تقــدم الروضــة لألطفــال خيــارات متنوعــة لزوايــا وأركان
مختلفــة وليــس فقــط طاولــة وكـرايس وهــذا ميثــل البيئــة األكادمييــة .وتشــمل هــذه
الخيــارات منطقــة القصــة ،ومنطقــة البنــاء ،ومنطقــة الدرامــا ،ومنطقــة اللعــب،
ومنطقــة العلــوم وامل َشــغَل (الفــن واإلبــداع) ،حســب اإلمكانيــات التــي يوفرهــا
املبنــى.
 5.1فتح الروضة وساعات العمل:
 .1يبــدأ العمــل يف ريــاض األطفــال الخاصــة الســاعة  8:00صباح ـاً ويســتمر حتــى
الســاعة  12:30ظه ـرا ً عــى األقــل.
 .2يف حالــة وجــود روضــة تعمــل عــى فرتتــن؛ يتــم تعيــن مديــرة للفــرة املســائية
إذا كان العــدد يتجــاوز ( )60طفـاً ،وتعامــل كــا لــو كانــت روضــة مســتقلة عــن
الفــرة الصباحيــة ،ويجــب أن تحصــل عــى ترخيــص خــاص يتــم إصــداره للروضــة
التــي تعمــل يف فــرة املســاء.
 .3ميكــن أن تعمــل ريــاض األطفــال طــوال العــام ،رشيطــة أن تتكــون الســنة مــن
فصلــن دراســيني يتفقــان مــع العمــل واإلجــازات واألعيــاد املعتمــدة يف الريــاض
العاديــة باإلضافــة إىل فصــل صيفــي مــروط مبوافقــة الــوزارة.
 .4ميكــن فتــح روضــة مســائية بعــد الحصــول عــى موافقــة خطيــة مــن الــوزارة
ويجــب احــرام التعليــات.
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 5.2تنظيم البيئة الصفية:
 .1يتــم تقســيم األطفــال إىل مجموعــات حســب أعامرهــم ،مــع أهميــة مراعــاة
اتجاهــات األطفــال واحتياجاتهــم.
 .2يجــب أال يتجــاوز عــدد األطفــال يف كل صــف ( )25طفــاً ،ويف حــال ســمحت
مســاحة الغرفــة بعــدد أكــر يشــرط إضافــة معلمــة ثانيــة رشيطــة أن ال يتجــاوز
العــدد الــكيل يف الغرفــة ( )30طف ـاً.
 .3أن تعمل املعلمة حسب برنامج وروتني يومي.
 5.3األثاث واملعدات ،وهنا يُراعى:
 .1توفري أثاث مناسب وآمن وكاف لألطفال من حيث الحجم والتصميم.
 .2توفري مناطق العرض والتوثيق (الفلني ،الحبال ،الخيوط ،والنسيج).
علقات مناسبة لألطفال.
 .3توفري خزانة رفوف ذات األجزاء املنفصلة ،وتوفري ّ
 .4توفري سبورة ذات ارتفاع مناسب ملستوى األطفال.
 5.4األلعاب واملواد التعليمية:
 .1توفــر املــواد الداعمــة التــي ميكــن أن تســهم يف تنفيــذ دليــل املعلمة الفلســطيني
لريــاض األطفــال واملــروع الرتبــوي مــع أنشــطته وتجاربــه املختلفــة.
 .2أن تراعــي األلعــاب واملــواد والوســائل املســتخدمة يف تنفيــذ األنشــطة الخصائــص
النامئيــة للطفــل واملخرجــات الــواردة يف وثيقــة اإلطــار العــام الوطنــي ملنهــاج
مرحلــة ريــاض األطفــال.

سام ،العمر 5،7
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الفصل السادس
املرافق والخدمات
 6.1الحافالت:
 .1يجــب أن تلتــزم الحافلــة باملعايــر الصــادرة عــن وزارة النقــل ،ويجــب أن يكــون
ـاريي املفعــول ،وأن تكــون لــدى الســائق رخصــة
ترخيــص الحافلــة والتأمــن سـ ْ
قيــادة ســارية ومناســبة للحافــات.
 .2تعيــن مرشفــة للحافلــة مــن بــن موظفــي الروضــة ملرافقــة األطفــال أثنــاء النقــل
ولضــان وصولهــم مــن وإىل الروضــة.

 .6رضورة وجــود أكــر مــن مدخــل للروضــة؛ لتســهيل إخــاء األطفــال عنــد الــرورة
ويف حــال الطــوارئ.
 .7مواءمــة ريــاض األطفــال لتناســب دمــج فئــات األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــال
عمــل شــواحط ومواءمــة الحاممــات ،وأي أمــور أخــرى تناســب الفئــة املدموجــة.
 .8تخزين مواد التنظيف وأي مواد خطرة أخرى بعيدا ً عن أيدي األطفال.
 .9أن تتوفر متطلبات السالمة العامة واألمان يف املطبخ.

 6.2املتابعة الصحية واإلرشادية:
 .1يتعاقــد مالــك /ة الروضــة مــع طبيــب معتمــد إلج ـراء فحــص التقــي ألطفــال
الروضــة وتحويــل الحــاالت التــي بحاجــة إىل متابعــة اىل املراكــز الصحيــة أو
جهــات اإلختصــاص.
 .2يضمــن املالــك/ة التعــاون مــع أي حمــات وطنيــة تتعلــق بالصحــة العامــة
لألطفــال.
 .3يعـ ّـن مالــك /ة الروضــة مرشــدة تربويــة بــدوام جــزيئ أو بــدوام كامــل إذا زاد
عــدد األطفــال عــن ( )100طفــل يف الروضــة.
 6.3أدوات الحامية واألمن والسالمة:
 .1إســطوانات إطفــاء حريــق ،وصنــدوق إســعاف أويل يحتــوي عــى املســتلزمات
الطبيــة الرضوريــة.
 .2توفــر أســوار ونوافــذ وأبــواب ملبنــى الروضــة وعــدم اســتخدام بوابــات مــن النــوع
الســحاب يف الروضة
 .3توفر حواجز أمان أمام املدخل الرئيس للروضة.
 .4تركيب مقابس (أباريز) كهربائية آمنة ومرتفعة عن األرض.
 .5وجود درابزين للدرج بغض النظر عن عدد الدرجات.
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الفصل السابع
املرشوع الرتبوي وااللتزام باملنهج
يدعــم التعليــم قبــل املــدريس األطفــال مــن ســن  3ســنوات و 5أشــهر إىل  5ســنوات
وخمســة أشــهر يف التعلُّــم املبكــر ،ويهــدف التعلم قبل املدريس إىل تحســن اســتخدام
األطفــال للغــة واملهــارات االجتامعيــة ،وتنميــة مهــارات التفكــر املنطقــي ووضعها يف
ســياقها ،ودعــم قــدرات األطفــال عــى التعبــر واإلبــداع ،وإدخــال املفاهيــم والرمــوز
األبجديــة والرياضيــة؛ إضافــة إىل تشــجيع األطفــال عــى استكشــاف العــامل والبيئــة
املحيطــة بهــم ،مــن خــال دعــم الفضــول العلمــي؛ واإلرشاف عــى املهــارات الحركيــة
الكبــرة مــن خــال األلعــاب وغريهــا مــن األنشــطة؛ وتعزيــز التفاعــات االجتامعيــة
مــع أقرانهــم وتطويــر املهــارات واالســتقالل الــذايت واالســتعداد للمدرســة.
تشــر الدالئــل يف األوســاط األكادمييــة إىل أن كل طفــل مختلــف ،وقــد تكــون لــه
طــرق مختلفــة للتعلــم .وميهــد هــذا االف ـراض الطريــق إىل تعلــم أكــر تركي ـزا ً عــى
الطفــل حيــث ت ُخطــط الربامــج وتنفــذ وفقًــا للمناهــج الدراســية بحيــث تســعى
إلثــارة الفضــول واألفــكار .ويتمحــور دور املعلــم يف مراقبــة وتوثيــق واســتخدام هــذه
اإلج ـراءات لتخطيــط مزيــد مــن األنشــطة.
 7.1الجودة يف التعلم وهو ما ميكن تحقيقه من خالل:
 .1توفــر البيئــة التــي تعــزز اإلبــداع والتحفيــز والبحــث واالستكشــاف وتحفــز ثقافــة
االبتــكار والتعليــم التطبيقــي بالتعــاون مــع الــركاء املحليــن لتحقيــق هــذه
األهــداف.
 .2املساواة بني الجميع يف مجاالت التعلم والرعاية والدعم واملتابعة.
 .3اســتخدام تقنيــات مختلفــة يف التعليــم وتوجيــه األطفــال لالســتخدام اآلمــن
لألجهــزة اإللكرتونيــة واالســتفادة منهــا يف تطويــر التعلــم الهــادف والبنــاء.
 .4اســتخدام مختلــف األنشــطة الرياضيــة واملوســيقية والتقنيــة والبيئيــة يف عمليــة
التعلــم.
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 .5توفري بيئة تشجع عىل دمج األطفال ذوي اإلعاقة.
 .6ضامن االنتقال السلس من الروضة إىل الصف األول األسايس.
 7.2الحرية يف املرشوع الرتبوي:
 .1تلتــزم الريــاض الخاصــة بتنفيــذ منهــاج ريــاض األطفــال الفلســطيني (،)2017
ويتــم تنفيــذ األنشــطة باالســراتيجيات التــي يرونهــا مناســبة.
 .2تقر الوزارة األنشطة الرتبوية التي تحقق أهداف مرحلة الروضة.
 .3تطبــق الروضــة الخاصــة وتضــع التعلــم الفعــال قيــد املامرســة مــن خــال
منهجيــات مختلفــة تســتند للتجريــب واملامرســة العمليــة واســتخدام أســاليب
التعلــم النشــط.
 .4تعمل الروضة بأساليب التعلم النشط.
 .5يجب أن يق ّيم املرشوع الرتبوي األطفال ذوي القدرات واالحتياجات الخاصة.
 .6يف حالــة رغبــت الروضــة يف تدريــس لغــة ثانيــة غــر اللغــة األم؛ يتــم الرتكيــز عــى
الجانــب الصــويت فقــط.
 7.3املتابعة:
 .1ال يجــوز إعطــاء اختبــارات تحريريــة لألطفــال ،وال يعطــى األطفــال شــهادات
نجــاح أو رســوب ،ألغـراض التقييــم يكتفــي بتقييــم جوانــب منــو الطفــل وتفاعلــه
بتنفيــذ أنشــطة وأوراق عمــل خاصــة باملفاهيــم واملهــارات.
 .2ال يجوز بأي حال من األحوال تكليف األطفال بواجبات بيتية.
 .3يتم متابعة وتطوير عملية تعلم األطفال من خالل التوثيق الرتبوي.
 .4متابعة حضور األطفال يف الروضة من أجل معالجة حاالت الغياب املتكرر.
 .5مشاركة االهل يف تنفيذ األنشطة وإطالعهم عىل عملية تطور أطفالهم.
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الفصل الثامن
إجراءات التوظيف
ت ُعــد سياســات التوظيــف وظــروف العمــل رضوريــة لضــان أفضــل تجربــة لألطفــال
وأوليــاء األمــور؛ وال تتأثــر قــدرة املوظفــن عــى تلبيــة احتياجــات األطفــال مبســتوى
التعليــم والتدريــب لديهــم فحســب ،بــل تتأثــر أيضـاً بالعوامــل الخارجيــة ،مثــل بيئــة
عملهــم ورواتبهــم واســتحقاقات العمــل.

 8.3معلامت رياض األطفال :يشرتط يف معلمة الروضة الخاصة ما يأيت:
 .1أن تكــون مــن حملــة شــهادة الدبلــوم مــع االمتحــان الشــامل عــى األقــل يف
إحــدى التخصصــات التعليميــة.
 .2يفضل أن تكون املعلمة قد اجتازت دبلوم التأهيل الرتبوي.
 8.4حقوق املعلامت البديالت:
تتــم معاملــة املعلــات البديــات يف ريــاض األطفــال بنفــس رشوط املعلــات
األصيــات مــن حيــث رشوط التعيــن والحقــوق والواجبــات.

لــذا؛ يجــب أن يحــدد العقــد حقــوق املربيــات فيــا يتعلــق بإجــازة األمومــة،
واالجــازة الســنوية  ،واإلجــازات املرضيــة ،وغريهــا مــن الحقــوق ،مبــا يف ذلــك الراتــب
الشــهري وأي اســتحقاقات أخــرى للمربيــات.

 8.5التعديل عىل املوظفني يف رياض األطفال:
يجــب الحصــول عــى موافقــة خطيــة مــن مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف حــاالت
التغيــر اآلتيــة:
أ .اســتبدال مديــرة الروضــة مبديــرة جديــدة ،وللموافقــة عــى ذلــك ،يجــب عــى
مالــك الروضــة توفــر مــا يــأيت :
 .1نسخة مصدقة عن املؤهالت العلمية للمديرة الجديدة.
 .2تقرير طبي معتمد من هيئة رسمية ينص عىل سالمة املديرة الصحية.
 .3حسن سلوك صادر عن وزارة الداخلية.
 .4السرية الذاتية للمديرة الجديدة.
 .5صورة شخصية.
 .6التعهد بااللتزام بتعليامت الوزارة.
 .7نسخه عن بطاقة هوية مديرة الروضة الجديدة.

 8.2مديرة الروضة :يشرتط يف مديرة الروضة الخاصة ما يأيت:
 .1أن تكــون مــن حملــة شــهادة الدبلــوم مــع االمتحــان الشــامل عــى األقــل يف
إحــدى التخصصــات التعليميــة.
 .2أن متتلك خربة يف مجال التعليم ال تقل عن سنتني.

ب .تعيــن معلــات جــدد يف ريــاض األطفــال الخاصــة .للموافقــة عــى التعيــن،
يجــب توفــر مــا يــأيت :
 .1نسخة مصدقة عن املؤهالت العلمية للمعلمة الجديدة.
 .2تقرير طبي معتمد من جهة رسمية ينص عىل سالمة املعلمة الصحية.
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 8.1موظفو الروضة:
مــن أجــل ضــان الحــد األدىن مــن الحاميــة لألطفــال ،يســمح بالعمــل يف ريــاض
األطفــال:
 .1املديرة ونائبة املديرة.
 .2املعلامت.
 .3املرشدات .
 .4عامالت الخدمات.
 .5السائقون.

ت .عنــد توظيــف ســائق جديــد ،وإلج ـراءات املوافقــة عــى تعيينــه ،يجــب توفــر
مــا يــأيت :
 .1نسخة عن هوية السائق.
 .2تقرير طبي معتمد من جهة رسمية ينص عىل سالمته الصحية.
 .3حسن سلوك صادر عن وزارة الداخلية
 .4رخصة قيادة سارية املفعول.
 8.6معلامت اللغات األخرى يف رياض األطفال الخاصة:
إذا كانــت الروضــة تــدرس لغــة ثانيــة غــر لغــة األم ،يجــب توفــر معلمــة تحمــل
شــهادة الدبلــوم مــع االمتحــان الشــامل عــى األقــل تخصــص اللغــة التــي تدرســها.
 8.7حقوق وواجبات العاملني يف رياض األطفال:
 .1يتــم تطبيــق قانــون العمــل والعــال عــى العاملــن يف ريــاض األطفــال الخاصــة،
مبــا يف ذلــك الحقــوق املاليــة واملعنويــة ،وهــذا رشط مسـ ّبق للرتخيــص.
 .2يتــم التوقيــع عــى عقــد مكتــوب يشــمل جميــع الحقــوق والواجبــات مــع جميــع
العامــات؛ ويف حــال وجــود موظفــات يف الروضــة دون عقــد عمــل ،يتــم توجيــه
عقوبــة للروضــة.
 .3يحــق للمعلــات الحصــول عــى التطويــر املهنــي املســتمر أثنــاء العمــل وفقــا
لخطــط التطويــر يف الــوزارة.
 .4يحــق للمعلــات الحصــول عــى شــهادة خــرة مــن الريــاض التــي يعملــن فيهــا
مصدقــة مــن املديريــة.
 .5عــدم تعــرض العامــات ألي نــوع مــن التمييــز عــى أســاس دينــي أو عرقــي أو
فئــوي.

الفصل التاسع
مشاركة أولياء األمور وبرامج األهل
ت ُ َعـ ُّد مشــاركة األرسة عامـاً مهـاً يف املســاعدة عــى إنشــاء برامــج ناجحــة للطفولــة
املبكــرة ،وتتطلــب مثــل هــذه ال ـراكات تشــارك املعلمــن وأوليــاء األمــور يف فهــم
املناهــج الدراســية والرتبويــة والتوقعــات الســلوكية؛ وهــذا يتطلــب التواصــل
املفتــوح بــن املعلمــن واألهــايل .ومــع ذلــك ،توجــد عوائــق كبــرة أمــام مشــاركة
األرسة بالنســبة لألمهــات العامــات أو آبــاء األطفــال ذوي الدخــل املنخفــض.
ولتعزيز نهج الرشاكة ،عىل رياض األطفال الخاصة القيام مبا ييل:
 .1إنشــاء مجالــس أوليــاء أمــور يف الريــاض تهــدف إىل تعزيــز املشــاركة يف العمليــة
التعلميــة.
 .2تعزيــز املشــاركة املســتمرة مــع أوليــاء األمــور يف األنشــطة التــي تدعــم عمليــات
تعلــم وتطــور أطفالهــم.
 .3عقد اجتامعات منتظمة مع أولياء األمور بشأن قضايا الروضة.
 .4رضورة اســتخدام األجهــزة الرقميــة للتواصــل مــع أوليــاء االمــور بخصــوص أنشــطة
الروضــة ،أو فيــا يتعلــق بتطــور أطفالهــم عــى أال تكــون بديــاً لالجتامعــات
الدوريــة.

ريتاج ،العمر 5،5
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الفصل العارش
املخالفات والشكاوي والعقوبات
 .1حــال قيــام الروضــة الخاصــة مبخالفــة هــذه التعليــات أو أي تعليــات أخــرى
صــادرة عــن الــوزارة ،تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم أو مديرياتهــا بتوجيــه العقوبــة
املناســبة بحقهــا.
 .2يف حــال تقديــم شــكاوى ضــد الروضــة الخاصــة ،تقــوم الــوزارة بتشــكيل لجنــة
لدراســة الشــكوى والتحقــق منهــا ،ويف ضــوء النتائــج تصــدر الــوزارة التوصيــات
املناســبة بحقهــا.
 .3إذا كانــت املخالفــة أو الشــكوى تتعلــق باملديــر أو أحــد العاملــن يف الروضــة
بصــورة شــخصية ،يتــم توجيــه العقوبــة املناســبة بحــق الشــخص املخالــف ال
الروضــة.
 10.1العقوبات:
يتــم توجيــه العقوبــات للروضــة الخاصــة بنــاء عــى نــوع املخالفــة التــي ترتكبهــا،
وفــق اآليت:
أ .االلتـزام بالتعليــات :يتــم توجيــه كتــاب للروضــة الخاصــة بتوقيــع مديــر الرتبيــة
والتعليــم لاللتــزام بالتعليــات الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم خــال
أســبوعني يف حــال وجــود املخالفــات اآلتيــة:
 .1عدم تعليق رخصة الروضة يف مكان بارز من الروضة.
 .2عدم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى الروضة أو رفعه بصورة غري الئقة.
 .3عدم وجود لوحة تعريف للروضة.
 .4عدم توافر امللفات والسجالت املطلوبة ،أو عدم متابعتها من املديرة.
 .5عدم تجهيز بطاقة الطفل.
 .6عدم كفاية الهيئة التدريسية من حيث العدد والتخصصات.
 .7عدم صالحية املقاعد الدراسية وعدم مالءمتها للفئة العمرية لألطفال.
 .8عدم توافر إضاءة وتهوية كافية يف الغرف الصفية.
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 .9عــدم االهتــام بنظافــة مرافــق الروضــة ،مثــل ( الغــرف الصفيــة ،الحاممــات،
الســاحات)...
 .10عدم االلتزام بتعليامت املقاصف املدرسية.
 .11عدم وجود خاتم خاص وأوراق مر ّوسة خاصة بالروضة.
 .12عدم توفري طفايات حريق صالحة وكافية وصندوق إسعاف أويل.
 .13عدم تشكيل مجلس أولياء أمور
 .14عدم االلتزام باستخدام دليل معلمة رياض األطفال الفلسطيني.
ب .التنبيــه :يتــم توجيــه تنبيــه للروضــة الخاصــة بتوقيــع مديــر الرتبيــة والتعليــم
لتصويــب املخالفــات خــال أســبوعني يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1عــدم إزالــة املخالفــات الــواردة يف البنــد الســابق بعــد انقضــاء املهلــة املمنوحــة
للروضــة.
 .2عــدم املشــاركة يف االجتامعــات والــدورات التــي تنفذهــا املديريــة أو الــوزارة دون
تقديــم عــذر مقبــول.
 .3عدم التعاون مع موظفي املديرية والوزارة خالل زياراتهم الرسمية للروضة.
 .4عدم االلتزام بتعليامت الرحالت املدرسية التعليمية والرتفيهية والدينية.
 .5زيــادة عــدد األطفــال يف الروضــة الخاصــة ،مبــا ال يتناســب واملســاحات الداخليــة
والســاحات الخارجيــة.
 .6عــدم االلتــزام بتعليــات الــدوام والعطــل املدرســية ،واألعيــاد ،وتعليــات
االنضبــاط املــدريس ،ونقــل األطفــال.
 .7فتح حضانة داخل روضة األطفال.
 .8عدم االلتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم.
 .9إجـراء تغيـرات عــى الهيئــة اإلداريــة والتدريســية والعاملــن يف الروضــة الخاصــة
دون إبــاغ املديريــة خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ التغيــر.
 .10تعيــن مديــرة أو معلــات أو عامــات جــدد يف الروضــة ال يحملــن مؤهــات
علميــة مناســبة.
 .11وجــود عوائــق ومــواد خطــرة تؤثــر عــى ســامة األطفــال يف ســاحة الروضــة
ومرافقهــا األخــرى.
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 .12إجــراء تعديــات عــى مبنــى الروضــة دون عمــل كشــوف هندســية صحيــة
جديــدة.
 .13رفــض إصــدار أي وثيقــة رســمية منصــوص عليهــا يف التعليــات خاصــة بالعاملــن
أو األطفال.
 .14اســتخدام حافــات مخالفــة ،أو ارتــكاب ســائق الحافلــة مخالفة(.حســب نــوع
املخالفــة).
 .15عدم االلتزام بالتعليامت الخاصة بالرسوم واألقساط املدرسية.
ت .اإلنــذار األول :يتــم التوصيــة إىل وزيــر الرتبيــة والتعليــم أو الوكيــل مــن مديــر
الرتبيــة والتعليــم ،أو مديــر عــام التعليــم العــام يف الــوزارة ،أو بنــاء عــى ق ـرار
لجنــة رســمية مشــكلة ،بتوجيــه إنــذار أول عنــد ارتــكاب الروضــة الخاصــة إحــدى
املخالفــات اآلتيــة:
 .1عــدم تصويــب املخالفــات الــواردة يف البنــد الســابق بعــد انتهــاء املــدة املعطــاة
للروضــة.
 .2تقديــم معلومــات غــر صحيحــة بشــكل مقصود حــول الروضــة وطالبهــا والعاملني
فيها .
 .3مخالفة تعليامت قبول األطفال يف رياض األطفال.
 .4عدم مامرسة مديرة الروضة ملهامها بشكل كامل ،أو تعيني مديرة صورية.
 .5اســتغالل املؤهــل العلمــي ملعلــات أو موظفــات حكوميــات عــى مــاك وزارة
الرتبيــة والتعليــم .
 .6اســتخدام التمييــز بشــكل واضــح عــى أســاس دينــي أو طائفــي أو اجتامعــي أو
ـس بالرمــوز والشــعائر الدينيــة
فئــوي ضــد األطفــال واملعلمــن والعاملــن ،واملـ ّ
والوطنيــة.
 .7استخدام العنف ضد األطفال ،سواء كان جسدياً أو نفسياً.
 .8االتصــال والتواصــل مــع مؤسســات االحتــال ،أو إجــراء أي نشــاط ذي طابــع
تطبيعــي معــه.
ث .اإلنــذار الثــاين :يتــم التوصيــة لوزيــر الرتبيــة والتعليــم أو الوكيــل مــن مديــر
الرتبيــة والتعليــم ،أو مديــر عــام التعليــم يف الــوزارة ،أو بنــاء عــى ق ـرار لجنــة
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رســمية مشــكلة ،بتوجيــه إنــذار ثــاين عنــد إرصار الروضــة عــى عــدم إزالــة
املخالفــة بعــد صــدور اإلنــذار األول بعــد انقضــاء املهلــة املعطــاة.
 10.2تخفيض الرتخيص وسحبه:
 .1إذا حصلــت الروضــة الخاصــة املرخصــة خمــس ســنوات عــى إنــذار الرتكابهــا
مخالفــة ،يتــم تحويلهــا إىل ترخيــص ســنوي ،وال يتــم إعــادة ترخيــص الخمــس
ســنوات إال بعــد مــرور خمــس ســنوات عــى انقضــاء العقوبــة.
 .2يتم سحب الرتخيص من ِقبل الوزير أو الوكيل.
 .3تتــم التوصيــة للجهــات املعنيــة بإغــاق الروضــة خــال شــهر مــن تاريــخ ســحب
الرتخيــص يف الحــاالت اآلتيــة:
أ .حصــول الروضــة عــى إنــذار ثــان ،وعــدم تصويــب وضعهــا بعــد انقضــاء املهلــة
املعطــاة لهــا.
ب .حصــول وفــاة أو رضر ألحــد األطفــال أو العاملــن يف الروضــة بســبب اإلهــال،
وعــدم االلت ـزام بإج ـراءات الســامة واألمــان.
ت .وجود توصية للجنة تحقيق مشكلة من وزير الرتبية والتعليم.
ث .يحــق للــوزارة عــدم التسلســل يف نظــام العقوبــات املــدرج أعــاه ،إذا تعــرض
األطفــال إىل األذى أو الخطــر نتيجــة اإلهــال مــن العامــات يف الروضــة ،ويتــم
ســحب رخصــة الروضــة مبــارشة.
 10.3إلغاء العقوبات:
يتم إلغاء العقوبة عن الروضة وفق اآليت:
أ .التنبيه :تلغى عقوبة التنبيه بعد مرور ستة شهور من إزالة املخالفة.
ب .اإلنــذار األول :تلغــى عقوبــة اإلنــذار األول بعــد مــرور ســنة دراســية كاملــة مــن
إزالــة املخالفــة.
ت .اإلنــذار الثــاين :تلغــى عقوبــة اإلنــذار الثــاين بعــد مــرور ســنة دراســية كاملــة مــن
إزالــة املخالفة.
ث .يبقــى تخفيــض ترخيــص الخمــس ســنوات الناتــج عــن العقوبــة لســنة واحــدة
ويجــدد ســنويا ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة.
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املالحق
ملحق رقم ()1
الوثائق املطلوب رفعها للوزارة ملنح الرتخيص للرياض الخاصة:
	•تعبئــة طلــب الرتخيــص كامــا بصــورة دقيقــة وحســب األصــول عــى نســختني
مختومتــن.
	•تعهد إدارة الروضة بااللتزام بالتعليامت.
	•تعبئة التعهدات الخاصة باملديرة ومصادر التمويل واألثاث.
	•الحصول عىل عدم مامنعة لفتح روضة خاصة صادرة عن وزارة الداخلية.
	•شهادة حسن سلوك ملالك/ة ومديرة الروضة سارية املفعول.
	•شهادة حسن سلوك للسائقني التابعني للروضة سارية املفعول.
	•شــهادة رسيــان مفعــول مــن وزارة الداخليــة إذا كانــت الروضــة تابعــة لجمعيــة
خرييــة.
	•شهادة تسجيل الرشكة من وزارة االقتصاد إذا كانت الروضة مسجلة كرشكة.
	•تعاقد مع طبيب.
	•تعاقد مع مؤسسة ارشادية أو تعيني مرشدة.
	•املوازنة التقديرية للروضة.
	•رخصة البناء وكشف هنديس ملبنى ومرافق الروضة.
	•كشف صحي ملبنى ومرافق الروضة.
	•سند امللكية أو عقد إيجار طويل األمد.
	•صورة شخصية حديثة لكل من املالك/ة واملديرة.
	•املؤهــات العلميــة والســرة الذاتيــة وشــهادة الخــرة وصــورة عــن الهويــة وخلــو
األم ـراض لكافــة العاملــن مصدقــة حســب األصــول مــن الجهــات املختصــة.
	•صــورة هويــة الســائق ورخصــة قيــادة الحافلــة (إذا كان لــدى الروضــة حافلــة)،
وشــهادة حســن ســلوك وعقــد عمــل مرشفــة الحافلــة.
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ملحق رقم ()2
الوثائق املطلوب رفعها للوزارة لتجديد الرتخيص للروضات الخاصة:
	•تعبئــة طلــب الرتخيــص كامــا بصــورة دقيقــة وحســب األصــول عــى نســختني
مختومتــن.
	•تعهد إدارة الروضة بااللتزام بالتعليامت.
	•شهادة عدم محكومية ملالك/ة ومديرة الروضة سارية املفعول.
	•شهادة عدم محكومية للسائقني التابعني للروضة سارية املفعول.
	•شهادة تسجيل الرشكة إذا كانت الروضة مسجلة كرشكة.
	•شهادة إخالء طرف من رضيبة الدخل.
	•تعاقد مع طبيب.
	•املوازنة التقديرية للروضة.
	•تعاقد مع مؤسسة ارشادية أو تعيني مرشدة.
	•نســخة عــن الكشــف الهنــديس  ،وإرفــاق كشــف جديــد عنــد أي إضافــة أو تغيــر
يف املبنــى.
	•كشف صحي جديد عند أي إضافة أو تغيري يف املبنى.
	•إرفاق رخصة بناء للمبنى الجديد.
	•املؤهــات العلميــة والســرة الذاتيــة وشــهادة الخــرة وخلــو األم ـراض للعاملــن
الجــدد.
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ملحق رقم ()3

ملحق رقم ()4

اإلجراءات املطلوبة ملنح /تجديد ترخيص الروضات الخاصة خارج فلسطني
الخطوات التمهيدية ملنح الرتخيص لفتح روضة خارج فلسطني.
	•يتم تقديم طلب أويل بكتاب رسمي من القامئني عىل املؤسسة.
	•يتــم إعطــاء موافقــة مبدئيــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم للبــدء بإجــراءات
الرتخيــص.
	•يقــوم وفــد مــن الــوزارة أو مــن تخولــه الــوزارة بزيــارة ميدانيــة للموقــع املقــرح
للتعــرف عــى مــدى مالمئتــه.
	•موافقة الدولة املضيفة عىل فتح الروضة.
	•موافقة سفارة دولة فلسطني عىل فتح الروضة يف الدولة املضيفة.

نرشة خاصة للطفل وويل األمر بواجبات وحقوق الطفل/ة يف الروضة الخاصة:
تعمــل وزارة الرتبيــة والتعليــم منــذ العــام  1994عــى ترخيــص املؤسســات
التعليميــة الخاصــة (مــدارس خاصــة ،وريــاض أطفــال ،ومراكــز تعليميــة) ،حيــث
تخضــع جميــع هــذه املؤسســات للتعليــات واألنظمــة والقوانــن الصــادرة عــن
الــوزارة .وفيــا يــي توضيــح لواجبــات وحقــوق الطفــل/ة يف الروضــة الخاصــة.

الوثائق املطلوبة ملنح الرتخيص لروضة خارج فلسطني:
	•تعبئة طلب الرتخيص كامالً بصورة دقيقة وحسب األصول.
	•تعبئة التعهدات الخاصة باملدير ومصادر التمويل واألثاث.
	•تعهد إدارة الروضة بااللتزام بالتعليامت.
	•موافقة سفارة دولة فلسطني عىل فتح الروضة يف الدولة املضيفة.
	•شهادة رسيان مفعول إذا كانت الروضة تابعة لجمعية خريية.
	•شهادة تسجيل الرشكة إذا كانت الروضة مسجلة كرشكة.
	•تعاقد مع طبيب لإلرشاف الطبي عىل الروضة أو وثيقة تأمني صحي.
	•صورة شخصية حديثة لكل من املالك/ة واملديرة.
	•كشف هنديس وصحي ملبنى ومرافق الروضة.
	•سند امللكية للمبنى ،أو عقد إيجار طويل األمد.
	•املؤهالت العلمية لكافة العاملني يف الروضة مصدقة حسب األصول.
	•السرية الذاتية وشهادة الخربة للمدير/ة.
	•شهادة خلو أمراض لكافة العاملني يف الروضة مصدقة حسب األصول.
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واجبات األطفال يف الروضة الخاصة:
 .1احرتام األنظمة والقوانني املعمول بها.
 .2احرتام اإلدارة وأعضاء الهيئة التدريسية.
 .3املشــاركة اإليجابيــة يف جميــع األنشــطة التــي تقرهــا الــوزارة بالتنســيق مــع
الروضــة الخاصــة.
 .4الت ـزام ويل األمــر بدفــع األقســاط الســنوية للروضــة الخاصــة عنــد التســجيل أو
بحســب مــا يتــم التوافــق عليــه مــع الروضــة.
حقوق األطفال يف الروضات الخاصة:
 .1توفري البيئة التعلمية املناسبة.
 .2توفري املعلامت املؤهالت واملتخصصات لجميع الصفوف.
 .3توفــر املرافــق الرضوريــة الالزمــة لخدمــة العمليــة التعلميــة :مكتبــة ،أركان
وزوايــا ،وســائل تعليميــة...
 .4عــدم تعــرض األطفــال ألي شــكل مــن أشــكال التمييــز القائــم عــى الديــن أو
العــرق أو اللــون أو الفكــر...،
 .5توفري الخدمات اإلرشادية واإلرشاف صحي الدوري عىل األطفال.
 .6حــق األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات االلتحــاق بالروضــات الخاصــة عنــد توافــر
اإلمكانيــات الرضوريــة يف الروضــة.
 .7عدم مامرسة أي عنف بدين أو نفيس ضد األطفال.
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ملحق رقم ()5

ملحق رقم ()6

تعليامت إضافية خاصة برتخيص الروضات الخاصة يف مديرية القدس الرشيف
تعزيـزا لتوجهــات وزارة الرتبيــة والتعليــم يف دعــم صمــود أهلنــا يف القــدس الرشيف،
فــإن التعامــل مــع منــح /تجديــد الرتخيــص ( الروضــات الخاصــة) يف القــدس الرشيف
يأخــذ طابع ـاً مرن ـاً ،بحيــث يتــم تقديــم تســهيالت إضافيــة يف إج ـراءات الرتخيــص
الــواردة يف هــذه التعليــات للروضــات الخاصــة التابعــة ملديريــة القــدس الرشيــف،
وذلــك وفــق اآليت:

قامئة التحقق والفحص للمرشفني
منــاذج ملحقــة بالرتخيــص يف حــال طلــب منــح ترخيــص (ســنوي) روضــة جديــدة
يتــم إرفاقهــا يف طلــب الرتخيــص املرســل للــوزارة ونســخة املديريــة ،وللتجديــد
تحفــظ يف ملــف الروضــة يف مديريــة الرتبيــة والتعليــم فقــط وال يتــم إرفاقهــا يف
طلــب الرتخيــص املرســل للــوزارة .

	•عــدم تطبيــق معايــر مســاحات الغــرف الصفيــة والســاحات الخارجيــة عنــد منــح/
تجديــد الرتخيــص للروضــات الخاصــة ،مــع رضورة مراعــاة رشوط الســامة واألمــان.
	•عــدم مطالبــة الروضــات الخاصــة يف القــدس الرشيــف بشــهادة خلــو الطــرف مــن
الرضيبــة عنــد تجديــد الرتخيــص.
	•يتــم منــح الرتخيــص للروضــات الجديــدة يف مديريــة القــدس الرشيــف عــى مــدار
العام.
	•منــح ترخيــص الخمــس ســنوات للروضــات الخاصــة يف القــدس الرشيــف ،عنــد
توافــر الحــد األدىن مــن متطلبــات الرتخيــص.
	•ميكــن اعتــاد شــهادة الكشــف الصحــي الصــادرة عــن قســم الصحــة املدرســية ،يف
حــال تعــذر الحصــول عليهــا مــن وزارة الصحــة الفلســطينية.
	•ميكــن اعتــاد شــهادة عــدم محكوميــة للاملــك واملديــر الجديــد عنــد تعــذر
الحصــول عــى وثيقــة حســن الســلوك.

46

أوالً :بيئة التعلم:
 .1هــل تعــزز البيئــة التعليميــة حريــة التنقــل واســتقاللية األطفــال يف املســاحات
الداخليــة والخارجيــة؟
 .2هــل هنــاك مســاحات مختلفــة لألطفــال تتيــح لهــم التحــرك بحريــة وتنفيــذ
االنشــطة املختلفــة التــي توفرهــا الروضــة:
	•مساحة القصص واملكتبة.
	•مساحة البناء واملواد املتنوعه.
	•مساحة األلعاب الداخلية.
	•مساحة الطبيعة واإلبداع والفن.
	•مساحة الدراما والخيال واملوسيقى والحركة .
	•مساحة اسرتخاء.
	•مساحة الرتكيز(لغة ،رياضيات).
 .3هل هناك مواد كافية وألعاب آمنة؟
 .4هل هناك مواد طبيعية؟
 .5هل يتم توثيق أنشطة الروضة ؟
 .6هــل الحديقــة منظمــة لألنشــطة التعليميــة املناســبة وتحتــوي عــى منطقــة
زراعيــة خــراء؟
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القضايا اإليجابية يف الروضة:
-

ثالثاً :التعليم الجامع:
 .1هل يتم قبول األطفال ذي اإلعاقة ؟
 .2هل هناك نوع من الدعم الرتبوي لألطفال ذي اإلعاقة؟ يرجى اإليضاح
 .3هل األنشطة الرتبوية متاح’ ملشاركة األطفال جميعهم ؟

عنارص للتحسني والتطوير يف الروضة:
-

القضايا اإليجابية يف الروضة:
-

ثانياً :األنشطة الرتبوية واالمتثال للمناهج الدراسية-:
 .1هل النهج الرتبوي واضح ومطبق ومنفذ؟
 .2هل لدى األطفال فرصة التفاعل يف األنشطة الرتبوية؟
 .3هل لدى الروضة برنامج روتني يومي مناسب؟
 .4هل هناك تخطيط واضح لألنشطة؟
 .5هل تؤخذ الفروق الفردية بني األطفال بعني االعتبار عند التخطيط؟

عنارص للتحسني والتطوير يف الروضة:
-

القضايا اإليجابية يف الروضة:
-

رابعاً :املشاركة املجتمعية:
هل هناك حاالت إعفاء لبعض األطفال يف الروضة مع ذكر العدد؟
خامساً :مشاركة األهل:
 .1هل هناك خطة سنوية تشاركية لألهل؟
 .2هل هناك اجتامعات منتظمة بني األهل واملعلمني؟
 .3هل يتم اطالع األهل عىل العملية التعلمية ألطفالهم وتطورهم؟
 .4هل هناك مجلس أولياء أمور منتخب؟
 .5هل تنفذ الروضة أنشطة توعوية حول أهمية مرحلة الطفولة املبكرة
 .6هل هناك آليات لالتصال والتواصل مع األهل؟ اذكريها

عنارص للتحسني والتطوير يف الروضة:
-
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ملحق رقم ()7

القضايا اإليجابية يف الروضة:
-

منوذج الكشف الهنديس عىل رياض األطفال الخاصة
أوالً :بيانات الروضة:
اسم الروضة:
عنوان الروضة الكامل:

عنارص للتحسني والتطوير يف الروضة:
-

املديرية:

ثانيا :مبنى الروضة:
متانته:
نوع البناء:
متانته:
السقف:
مالءمتها:
أرضية البناء:
مالءمتها:
الجدران:
توفر متطلبات السالمة واألمان يف املوقع:
ثانياً :الغرف:
رقم
الغرفة
1
2
3
4
5
50

 .1غرف اإلدارة واألنشطة
صفة االستعامل

املساحة
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مستوى اإلضاءة
والتهوية

مدى
صالحيتها

رقم
الغرفة مساحة الغرفة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 .2غرف التدريس

مساحة
الشبابيك

مستوى اإلضاءة عدد
مصابيح مدى صالحيتها
اإلنارة
والتهوية

خامساً  :اإلصالحات الواجب عملها:
.1
.2
.3
سادساً  :توصيات املهندس:
 .1املبنى يصلح إلقامة:
 .2املبنى ال يصلح إلقامة:
 .3املبنى يصلح إلقامة :

برشيطة أن:

الخاتم الرسمي:
اسم املهندس:

يعنــي مســتوى اإلضــاءة والتهويــة نســبة مجموع مســاحات شــبابيك الغرفة مقســوماً
عــى مســاحة أرضيــة الغرفــة ،وتعتــر هــذه النســبة مالءمــة اذا بلغــت ( )0.17فأكرث.
ثالثاً :الساحات /املالعب:
 .1أبعاد املساحات الخارجية (عرضها ال يقل عن 4م ):
 .2مــدى مالمئــة مســاحتها للطلبــة (تخصــص لــكل طالــب  2مــر مربــع مــن مســاحة
الساحة)
 .3مالمئة أرضية الساحات وخلوها من العوائق :
 .4توفر الساحات/املالعب األساسية :
 .5توفــر تهويــة كافيــة وإضــاءة طبيعيــة للغــرف الصفيــة حســب املواصفــات
ا لهند ســية

التوقيع:
التاريخ:

رابعاً  :األسوار الخارجية والبوابات:
مدى مالءمتها :
52

53

مناذج الرتاخيص

جنا ،العمر 5،8

النا ،العمر 5،6
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نعيم ،العمر 5،8
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بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلســطني
وزارة الرتبية والتعليــم

STATE OF PALESTINE
Ministry of Education

دولة فلســطني
وزارة الرتبية والتعليــم

منوذج رقم ()1

منوذج رقم ()2

مديرية الرتبية والتعليم

مديرية الرتبية والتعليم
املحرتم.

حرضة مدير الرتبية والتعليم

حرضة مدير الرتبية والتعليم

املوضوع :الوظائف واألعامل التي شغلتها سابقا ً
بعد التحية،،
أنا املوقع اسمي أدناه
حامل هوية رقم (
مديرة روضة
املوجودة يف
الرقم الوطني:
أعلمكم بأنني قد عملت سابقا ً يف الوظائف التالية:
1.
2.
3.
4.
قبل أن أعمل مديرة للروضة املذكورة أعاله.
مع االحرتام
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املحرتم.
املوضوع :تع ّهــــد

تحية طيبة وبعد،،
أنا املوقع اسمي أدناه
حامل هوية رقم (
صاحب/ة روضة
املوجودة يف
الرقم الوطني:

)

االسم الرصيح:
التوقيع:

STATE OF PALESTINE
Ministry of Education

)

أتعهد باستكامل جميع األثاث واللوازم املطلوبة للروضة املذكورة أعاله .وذلك يف
حالة حصويل عىل الرتخيص الالزم من الدوائر املختصة.
مع االحرتام

التاريخ 20 / / :م

االسم الرصيح:
التوقيع:
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التاريخ 20 / / :م

بسم الله الرحمن الرحيم

املوازنة التقديرية للعام الدرايس:

دولة فلســطني
وزارة الرتبية والتعليــم

STATE OF PALESTINE
Ministry of Education

منوذج رقم ()3

مديرية الرتبية والتعليم
املحرتم.

حرضة مدير الرتبية والتعليم

اسم الروضة:
الرقم الوطني:
عدد املعلامت يف الروضة:
عدد األطفال الكيل:
قيمة القسط الحايل الشهري أو القسط السنوي:
البند
اإليرادات

الرقم

.1

املوضوع :متويل املؤسسة
بعد التحية،،
أنا املوقع اسمي أدناه
حامل هوية رقم (
صاحب/ة روضة
املوجودة يف
الرقم الوطني:

/

.2

املرصوفات

)

التوضيح
األقساط الكلية:
املقصف:
التربعات:
أجرة البناء:
راتب املديرة الشهري:
راتب املعلمة الشهري:
راتب املرشدة الشهري:
راتب األذنة الشهري:
راتب السائق الشهري:

راتب املعلمة املساعدة الشهري:

أعلمكم بأن األشخاص أو املصادر أو الجهات التي متول الروضة املذكورة أعاله هي:
1.
2.
3.
4.
مع االحرتام
االسم الرصيح:
التوقيع:
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التاريخ 20 / / :م

*

املجموع االجاميل
عدد اإلعفاءات من االطفال

توقيع املديرة

رواتب أخرى:
قيمة الرضيبة:
كهرباء:
هاتف/نت:
مرصوفات تجديد رخصة:
قرطاسية والعاب:
أعامل صيانة:
مواد تشغيلية:
التأمني:
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ختم الروضة

املبلغ التقديري

منوذج رقم ()4

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلســطني
وزارة الرتبية والتعليــم

STATE OF PALESTINE
Ministry of Education

منوذج رقم ()4

مديرية الرتبية والتعليم
طلب منح /تجديد (سنوي ،خمس سنوات) رخصة روضة أطفال للعام الدرايس
2021/2020م
 .1بيانات عن مبنى الروضة:
اسم الروضة:
عنوان الروضة بالكامل:
سنة التأسيس:
رقم الهاتف:
عدد غرف اإلدارة:
عدد الغرف الصفية:
عدد الوحدات الصحية:

الرقم الوطني:
املبنى ملك /مستأجر:
عدد غرف املعلمني:
عدد املرافق التدريسية:
عدد املشارب:

 .2بيانات صاحب/ة الروضة (ملكية خاصة):
االسم رباعيا:
العنوان كامال:
رقم الجوال:
رقم الهاتف:
 .3بيانات صاحب/ة الروضة (ملكية عامة):
اسم الجمعية /الروضة:
اسم رئيس الجمعية:
عنوان الجمعية:
60

 .4بيانات مديرة الروضة :
اسم املديرة رباعيا:
العنوان كامال:
املؤهل العلمي:
الخربة يف مجال رياض األطفال:
تاريخ التعيني يف إدارة الروضة:
رقم الهاتف :

رقم الجوال :

لقد قمت بتعبئة هذه البيانات بنفيس وأنا مسؤولة عن صحة ما ورد فيها.
التاريخ

خاتم الروضة

توقيع مديرة الروضة

بيانات خاصة بقيمة الرسوم واألقساط السنوية بالعملة املحلية عن العام السابق
2020/2019م
الصف

قيمة الرسوم السنوية تكون من

ضمن القسط السنوي (حجز مقعد) قيمة القسط السنوي املجموع مالحظات

البستان
التمهيدي

بيانات خاصة بقيمة الرسوم واألقساط السنوية بالعملة املحلية عن العام القادم
2020/2019م
الصف

قيمة الرسوم السنوية تكون من

ضمن القسط السنوي (حجز مقعد) قيمة القسط السنوي املجموع مالحظات

البستان
التمهيدي

* يتحمل مالك الروضة املسؤولية الكاملة عن أي بيانات خاطئة
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منوذج رقم ()4

منوذج رقم ()4

بيانات خاصة بالعاملني للعام الدرايس الحايل  20 /20م
( تخصص مربية لكل شعبة )
املسمى املؤهل العلمي الشعبة التي رقم تاريخ التعيني العنوان
الرقم االسم كامالً
الوظيفي والتخصص تعلمها املربية الهوية يف الروضة رقم الجوال
1

15
16
17
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
62

* يتم تسجيل جميع العاملني يف الروضة ويشمل ذلك السائقني ومرشفات الحافالت
واألذنة واملديرات واملربيات واملرشدات.
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منوذج رقم ()4

منوذج رقم ()4

تشكيالت العام الدرايس السابق  20 /20م
املستوى

العمر

بستان

4.5 – 3.5

عدد األطفال

عدد الشعب
ذكور

إناث

املجموع

بيانات خاصة باألثاث والتجهيزات يف الروضة للعام الدرايس 20 / 20م
مساحة مجموع
الغرف م2

متهيدي  4.5فام فوق
املجموع

التشكيالت املقرتحة للعام الدرايس القادم  20 /20م
املستوى

العمر

بستان

4.5 – 3.5

عدد األطفال

عدد الشعب
ذكور

إناث

املجموع

مساحة مجموع
الغرف م2

متهيدي  4.5فام فوق
املجموع

نتعهد بااللتزام بتعليم منهاج الرياض املصادق عليه من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
		
التاريخ 20 / / :م

توقيع صاحب/ة الروضة

				
توقيع مدير/ة الروضة

		
التاريخ 20 / / :م
				
				
				

			
خاتم الروضة الخاصة
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

الصنف

الصالحية

العدد

65

مالحظات

منوذج رقم ()4

منوذج رقم ()4

أوالً :خاص باملديرية

24
25
26
27
28
29
30

رأي مديرية الرتبية حول صالحية الروضة الخاصة للرتخيص:

نشهد بصحة البيانات واملعلومات املدونة،
		
التاريخ 20 / / :م
		
التاريخ 20 / / :م

توقيع صاحب/ة الروضة

				

				
		
التاريخ 20 / / :م

		
التاريخ 20 / / :م

توقيع مدير/ة الروضة

				

			
خاتم الروضة الخاصة
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توقيع مرشفة رياض األطفال

توقيع رئيس قسم التعليم العام

				
توقيع مديـر عام الرتبيـة والتعليم

		
التاريخ 20 / / :م
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منوذج رقم ()4

ثانياً :خاص بالوزارة
رأي اإلدارة العامة للتعليم العام:

توقيع رئيس قسم رياض األطفال

		
التاريخ 20 / / :م

				
توقيع مدير دائرة التعليم الخاص

		
التاريخ 20 / / :م

				
توقيع مديـر عام التعليم العام

		
التاريخ 20 / / :م

				

تعهد مديرة الروضة
املحرتم /ة

السيد/ة مدير/ة الرتبية والتعليم

تحية طيبة وبعد ،،،
بالتقيد مبا ييل:
مديرة روضة
أتعهد أنا
 .1االلتزام بعدم تجاوز الحد األعىل املسموح به لعدد األطفال يف الشعبة الواحدة رشيطة توفر
مساحة مقدارها (2م  )2يف الغرفة الصفية و( 2م )2يف الساحة الخارجية لكل طفل.
 .2عدم تجاوز عدد األطفال املسموح به يف الرتخيص.
 .3االلتزام باملنهاج املقر من الوزارة.
 .4أن تكون الروضة مستقلة عن أي موقع آخر يف املبنى.
 .5عدم فتح صفوف تعليم أساسية يف الروضة.
 .6يفضل أن تكون الروضة يف الطابق األريض وأن ال تتجاوز الطابق األول بأي حال.
 .7االلتزام بإدارة الروضة والتفرغ إلدارتها إذا زاد عدد األطفال عن ( )60طفل.
 .8عدم إعطاء األطفال اختبارات واالكتفاء بتقييم نواحي منوهم.
 .9استخدام األساليب الحديثة يف التعلم.
 .10التقيد بالدوام الرسمي.
 .11عدم شغل املديرة وظائف أخرى.
 .12إشعار املديرية عن أي تغيريات تطرأ عىل الروضة من حيث املبنى واملربيات وغريها
والحصول عىل موافقة الوزارة بتلك التغيريات.
 .13االتصال والتواصل الدائم واملستمر مع املديرية.
 .14تتعهد مديرة الروضة بزيادة عدد األطفال املسجلني لديها خالل الفصل الدرايس األول إىل
( )16طفالً حتى ال يتم سحب الرخصة.
 .15يف حالة استخدام الروضة حافلة نقل ،يجب أن تكون تلك الحافلة صالحة لالستعامل حسب
تعليامت وزارة النقل واملواصالت ،وأن يكون الرتخيص والتأمني للحافلة ساري املفعول ،وأن
ميلك السائق رخصة قيادة سارية املفعول ،وأن يلتزم بالعدد املسموح به يف الرتخيص .مع
رضورة الفحص الدوري للحافلة لالطمئنان عىل صالحيتها.
 .16رضورة تعيني مرشفة للحافلة ملرافقة األطفال عند نقلهم ،وتأمني وصولهم من وإىل الروضة.
مع االحتـــــــــــرام ،،،
توقيع مديرة الروضة الخاصة

			
التاريخ20 / / :م
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خاتم الروضة
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زين ،العمر 5،3
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دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم
اإلدارة العامة للتعليم العام
education@moe.edu.ps
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