
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وزارة الرتبية والتعليم
 
 )٢٠٠٩/  ٢١(قرار وزاري رقم  

ة املدرسية الذاتية  ر يف شأن �ظام اإلدا
  وتعديالته ،٢٦/١٩٧٥استنادا إىل قا�ون تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة الصادر باملرسوم السلطا�ي رقم 

  وتعديالته، ١٢٠/٢٠٠٤سلطا�ي رقم وإىل قا�ون اخلدمة املد�ية الصادر باملرسوم ال
 م  ،٥٢/١٩٨٤وإىل الالئحة التنفيذية لقا�ون اخلدمة املد�ية الصادرة باملرسوم السلطا�ي رقم 

ــم    ــسلطا�ي رق ــها    ٣٧/٢٠٠٨وإىل املرســوم ال ــيم واعتمــاد هيكل ــة والتعل ــد اختــصاصات وزارة الرتبي  بتحدي
 التنظيمي ،

ــم    ــوزاري رقـ ــرار الـ ــ٦٩/٢٠٠٨وإىل القـ ــد      باعتمـ ــيم وحتديـ ــة والتعلـ ــوزارة الرتبيـ ــة لـ ــسيمات اإلداريـ اد التقـ
 اختصاصاهتا، 

داريــة املتعلقــة بــشؤون     بــشأن التفــويض يف بعــض االختــصاصات اإل   ٢٧/٢٠٠٤وإىل القــرار الــوزاري رقــم   
 ،املوظفني

ملدرســية م يف شــأن �ظــام اإلدارة ا١٧٩/٢٠٠٦م واملعــدّل بــالقرار الــوزاري رقــم ٢/٢٠٠٦وإىل القــرار الــوزاري رقــم 
 الذاتية ،

 .وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل  
 تقـــــــــــــــــــــــرر

 الـصادر بـالقرار     –يُطبّق �ظـام اإلدارة املدرسـية الذاتيـة املرافـق ، ويُلغـى النظـام الـسابق                    ) : ١(املادة 
 .م املشار إليه ٢/٢٠٠٦الوزاري رقم 

 .ن الفصل الدراسي الثا�ي للعام الدراسي احلايل  اعتبارا ميعمل هبذا القرار   : )٢( املادة 
 حييى بن سعود السليمي
 وزيــــــــر الرتبيــــــة والتعلــيم

هـ١٤٣٠  / ٢ /   ٧:   صدر يف      م  ٢٠٠٩/  ٢/      ٣:    املوافق 



بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وزارة الرتبية والتعليم
 
 

 �ظام اإلدارة املدرسية
 
 

هتدف اإلدارة املدرسية الذاتية إىل تطبيق الالمركزية اليت تتيح للمدرسـة ممارسـة               : )١( مادة 
بعــض الــصالحيات واملــسؤوليات اإلداريــة والفنيــة كوحــدة تــدير �فــسها ذاتيــا يف   
حدود الـسياسة التعليميـة العامـة للـوزارة والقواعـد املنظمـة للعمـل وذلـك لتعزيـز              

ين منها للقيام بالتخطيط والتنفيـذ واملتابعـة        دور املدرسة والعاملني هبا واملستفيد    
ــق      ــوير األداء املدرســي ، وحتقي ــربامج املقرتحــة لتط ــشاملة يف العمــل   لل ــودة ال اجل

ــوي ــديري   الرتبـ ــى املـ ــاء علـ ــن ختفيـــف األعبـ ــاطق ، فـــضال عـ ات واإلدارات باملنـ
 .التعليمية

 
سـية الذاتيـة وخيتـار      حيدد بكل منطقة تعليمية مدارس لتطبيق �ظام اإلدارة املدر         ) :٢(مادة 

اإلدارة هذه املدارس من املدارس املطبقة لنظـام تطـوير األداء           / مدير عام املنطقة    
 .املدرسي ، وبالتنسيق مع املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية 

 
على املـدارس املطبقـة لنظـام اإلدارة املدرسـية الذاتيـة القيـام بوضـع خطـة عمـل                     ) :٣(مادة 

 حتدد فيها أوليـات العمـل الرتبـوي خـالل العـام الدراسـي يف ضـوء                  سنوية متكاملة 
�تائج التقويم الذاتي أو اخلارجي لنظام تطوير األداء املدرسـي ووفـق منـوذج خطـة                

 .املدرسة املرافق 
 
 
 ١



 ٢

 
 
 

وملديري املدارس املذكورة مباشرة االختصاصات والصالحيات املوضـحة بعـد         
  :يف اجملاالت اآلتية 

 :ن اإلدارية واملالية واملشاريع والصيا�ة واخلدمات الشؤو: أوال  
التعاقد بأجر مقطوع أو باحلصة مع معلمني ، للتدريس مؤقتا بـدال مـن               .١

معلمي املدرسة الذين حيصلون على إجازات تزيد على ثالثني يوما ،           
ــوفر     ــة ، وت مــع إجــراء املقــابالت الفنيــة ، وإهنــاء اإلجــراءات اإلداري

 . البند املخصص لذلك باملنطقة التعليميةتكلفة هذا التعاقد من
منح اإلجازة الطارئة ملوظفي املدرسـة وفقـا ألحكـام قـا�ون اخلدمـة               .٢

 .املد�ية والئحته التنفيذية
إصدار استمارات التحويل للمراكز الصحية العاملني باملدرسة وفـق          .٣

 .األسس املعمول هبا يف هذا الشأن 
 – ما أمكـن     – للتعليم العام    تعيني أحد احلاصلني على الشهادة العامة      .٤

للعمل باجلمعية التعاو�ية املدرسية �ظري أجر شهري مقطـوع وحتديـد      
 .املبلغ اليومي الذي يُمنح له وفق األسس املعمول هبا يف هذا الشأن 

إجراء املناقلة بني بنود مواز�ـة املدرسـة مـن أربـاح اجلمعيـة التعاو�يـة                 .٥
د الضرورة حسب   املدرسية ، واستحداث بنود صرف جديدة عن      

ظــروف املدرســة ووفقــا لبنــود الــصرف احملــددة باملــدارس املطبقــة  
 .للنظام 

توقيع الشيكات اخلاصة باجلمعية التعاو�ية املدرسـية باالشـرتاك مـع            .٦
 .أمني صندوق اجلمعية 

خماطبــة البنــوك الســتخراج دفــاتر الــشيكات ، وتــسهيل التعامــل مــع   .٧
 .اجلمعية 

 
 



 ٣

 
 

ة املـسامهني باجلمعيـة التعاو�يـة املدرسـية         إعادة قيمة األسـهم للطلبـ      .٨
وختــصص احلــصة املقــررة هلــم مــن أرباحهــا ، وكــذا احلــصة املقــررة    

للــــصرف منــــها علــــى احتياجــــات  للمديريــــة أو اإلدارة التعليميــــة 
 .املدرسة

الــيت املــشاركة يف وضــع وتعــديل بنــود العقــود الــيت تــربم مــع الــشركات  .٩
 ، مــع متابعــة التــزام هــذه    تتعامــل مــع اجلمعيــة التعاو�يــة املدرســية    

الشركات يف تنفيذ العقـود وإخطـار الـشركات باملالحظـات يف هـذا              
 .الشأن 

الـــسماح للجمعيـــة التعاو�يـــة املدرســـية ببيـــع أدوات مدرســـية ، أو  .١٠
إضـــافة أي صـــنف غـــذائي تـــراه مناســـبا علـــى أن يكـــون مطابقـــا  

 .للمواصفات الواردة بدليل االشرتاطات الصحية
لتعاو�يـة املدرسـية مبمارسـة عملـها طـول اليـوم            الرتخيص للجمعيـة ا    .١١

الدراســي مــع احلفــاظ علــى اال�ــضباط يف املدرســة بتفعيــل املناوبــة  
 .اليومية للمعلمني 

اإلســناد املباشــر للــشركات فيمــا يتعلــق بنــشاط اجلمعيــة التعاو�يــة    .١٢
ــة        ــة باملنطق ــة واملالي ــشؤون اإلداري ــرة ال ــع دائ ــسيق م املدرســية بالتن

 .ول هبا وطبقا للنظم املعم
ــة باملــدارس يف تنفيــذ التزاماهتــا ،     .١٣ ــضباط شــركات النظاف متابعــة ا�

وتوجيه املالحظات الالزمة إليهـا وفـق األسـس املعمـول هبـا يف هـذا           
 .الشأن 

متابعـــة تنفيـــذ عقـــود الـــصيا�ة مـــع الـــشركات املتعاقـــدة ، وتوجيـــه   .١٤
املالحظــات إليهــا ، مــع مراعــاة عــدم حتميــل الــوزارة التزامــات ماليــة   

 .فية إضا
 
 
 



 ٤

 
 

 –تكليف املتخصصني بعمليات الصيا�ة البسيطة للمرافق املدرسة         .١٥
 مثــل الطــالء واألعمــال الــصحية ، وكــذلك  – ريــال ٢٠٠يف حــدود 

 ، خصما من مواز�ـة املدرسـة بنـد          القيام بإصالح األجهزة الكهربائية   
 ) .أرباح اجلمعية التعاو�ية املدرسية (

نقيــة املعلومــات يف املنطقــة التنــسيق مــع شــركات احلاســوب ودائــرة ت .١٦
مباشرة إلجراء عمليات الـصيا�ة واإلصـالح ألجهـزة احلاسـوب ، يف             

 .حدود املبلغ املقرر لذلك 
جتديد عقود وسائل �قل الطـالب املدرسـية وفقـا للنظـام املعمـول بـه                 .١٧

 .على أال يرتتب على ذلك أية التزامات مالية إضافية 
 . املدرسية اعتماد كشوف وبطاقات وسائل �قل الطالب .١٨
خماطبة الشركة العما�ية لالتصاالت وفروعهـا لتـسهيل تركيـب خـط             .١٩

إضــايف للمدرســة عنــد الــضرورة بتكلفــة مــن أربــاح اجلمعيــة هــاتف 
  .التعاو�ية املدرسية 

 : )االمتحا�ات وشؤون الطلبة ( شؤون التقويم الرتبوي : ثا�يا  
ــع الكــشف الطــيب     .١ ــصحية لتوقي ــز ال ــل الطــالب إىل املراك ــيهم حتوي  عل

 .واحلصول على تقارير عن احلالة الصحية 
�قــل الطــالب بــني املدرســة واملــدارس احلكوميــة األخــرى داخــل         .٢

ــدارس ،       ــك امل ــع تل ــسيق م ــا ، بعــد التن ــة وخارجه ــة التعليمي املنطق
 .وإخطار املنطقتني بذلك حال النقل اخلارجي

لبـة  إجراء الالزم لتصحيح األخطاء املادية اليت قـد تقـع يف أمسـاء الط              .٣
بنــاء علــى طلــب أوليــاء األمــور ووفقــا للنظــام املعمــول بــه ، مــع إبــالغ 

 .املنطقة بذلك 
إصــدار شــهادة ملــن يهمــه األمــر خاصــة بتــسجيل طالــب للدراســة    .٤

 .بار كبتعليم ال
ــصيل       .٥ ــستوى التحـ ــاء مبـ ــة لالرتقـ ــط الالزمـ ــربامج واخلطـ ــداد الـ إعـ

 .الدراسي باملدرسة وتقييمه وتطويره 
 



 ٥

 
 

 :ربامج التعليمية شؤون ال: ثالثا  
ــاالت       .١ ــة االحتفــ ــة لرعايــ ــصيات العامــ ــدعوة إىل الشخــ ــه الــ توجيــ

والفعاليات اليت تقيمها املدرسة ومراعاة ما ورد يف التعاميم الصادرة          
 .يف هذا الشأن 

تشكيل جلنة مـن املختـصني باملدرسـة إلجـازة النـصوص املـسرحية               .٢
عية الطالبيـة   والشعرية وفق الضوابط اليت تضعها دائرة األ�شطة والتو       

 .بالوزارة 
تنفيذ بر�امج الرحالت املدرسية بالتنسيق مـع اجلهـة الـيت تـستهدفها        .٣

 .الرحلة ومراعاة الضوابط الصادرة يف هذا الشأن 
ــام املفتوحــة واالحتفــاالت واملناشــط واملعــارض مبراعــاة     .٤ إقامــة األي

 .التعاميم الصادرة يف هذا الشأن 
لنظــارة الطبيــة وفــق النظــام خماطبــة حمــالت بيــع النظــارات لــصرف ا .٥

 .املتبع
 
 :شؤون تنمية املوارد البشرية : رابعا  

إقامـــة املـــشاغل والـــدورات التدريبيـــة للعـــاملني باملدرســـة ، وفقـــا  .١
 .للضوابط الصادرة يف هذا الشأن 

رفع التوصيات للمنطقة بـشأن �قـل املعلمـني واإلداريـني مـن املدرسـة                .٢
 .وإليها

 .ند إعداد تقارير كفاية املعلمني أخذ رأي املعلمني األوائل ع .٣
إجــراء مقــابالت املعلمــني املرشــحني للعمــل يف املدرســة باحلــصة أو    .٤

 .باألجر املقطوع ، وذلك باالشرتاك مع املختصني باملدرسة 
دعــوة ذوي اخلــربة واالختــصاص لعقــد الــدورات التدريبيــة الالزمــة    .٥

ملهين ومركـز   للمعلمني باملدرسة بالتنسيق مع قسم التدريب واإلمناء ا       
 .التدريب باملنطقة 

 .تعريف مؤسسات اجملتمع مبدارس اإلدارة املدرسية الذاتية  .٦
 



٦

 
 

تتوىل دائرة تطوير األداء املدرسي باملديرية العامة لتنمية املوارد البـشرية ، بالتنـسيق      ) :٤(مادة 
 املطبقـة   مع اجلهات املعنية بالوزارة ، متابعة تطبيق هذا النظام وتقييم أداء املـدارس            

له من خالل إعداد تقرير تقييمي شامل يرفـع للـوزير عـن األبعـاد اإلداريـة والتعليميـة                   
والتعلمية للمدرسة يف ضوء الصالحيات املمنوحـة هلـا موضـحا بـه إجيابيـات أداء                 

 .هذه املدارس وسلبياهتا وسبل تطويرها وأية مقرتحات أخرى يف هذا الشأن 
 

 إهنـاء �ظـام اإلدارة املدرسـية الذاتيـة يف املـدارس املطبقـة لـه وفـق                   للوزير جتديـد أو      ) :٥( مادة 
 .�تائج التقييم السنوي للمدرسة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سلطنة عما     ن
                                        وزارة الرتبية والتعليم                                    العام الدراسي                                                                               

.............  املديرية العامة للرتبية والتعليم بــ                                              .................                                                                 
  ..........................      مدرسة           

 

 

 

 

 ة ـدرسـة املـخط
 

 

 

 

 ١



 فريق إعداد خطة املدرسة وتطويرها 
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