
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  وزارة الرتبية والتعليم
  
  )٢٦/٢٠٠٦(قرار وزاري رقم 

  بإصدار الالئحة التنظيمية للمدارس اخلاصة
  

   اخلاصة، املدارس بإ�شاء ٦٨/٧٧ املرسوم السلطا�ي رقم إىل ستناداا
التـه، وبنـاء     بإصدار الالئحة التنظيمية للمدارس اخلاصـة وتعدي       ٩٦ /٥٩ رقم   القرار الوزاري وإىل  

  .العامةعلى ما تقتضيه املصلحة 
  

  ررــــــقــت
  

  .املرافقة اخلاصة،عمل بأحكام الالئحة التنظيمية للمدارس  ي:األوىلاملادة 
 كل ما خيالف الالئحة املرافقة      لغى كما ي  إليه، املشار   ٥٩/٩٦لغى القرار الوزاري رقم      ي :الثا�ية ةاملاد

  .أحكامهاأو يتعارض مع 
  

   .عمل به من تاريخ �شره ويالرمسية،نشر هذا القرار يف اجلريدة  ي:الثالثة املادة
                               

  م ــــعليـــوالتة ـربيـــــر التــــوزي                                                                                                                   
   ي حييى بن سعود السليم                                                                                                                      

  
  هـ٥/٢/١٤٢٧:صدر يف 
  م ٥/٣/٢٠٠٦:    املوافق

  
 ١



   للمدارس اخلاصةةالتنظيمي الالئحة
   وأحكام عامة  تعاريف

  الفصل األول
 يكون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املوضـح قـرين              الالئحة يف تطبيق أحكام هذه      ):١(ادة  امل

   :خرآكل منها مامل يقتض سياق النص معنى 
  وزارة الرتبية والتعليم           :                         وزارةــــال −

 − ة والتعليم وزير الرتبي          :                         رـــوزيـــال
ــ ــة          :                  ةـاللجنــ ــجلنــ ــنص   املــ ــا لــ ــشكلة وفقــ ــة املــ ــادة   دارس اخلاصــ                        )٤(املــ

 .الالئحة  هذهمن
− 

  .اخلاصةارس ددائرة امل          :                       رةـــدائـــال −
−  . املدارس اخلاصةةدير دائرم                :     رةــائدـر الـــــديم 

                                  لــــــة يف كــــــــاصــــدارس اخلـــــــــن املــــــؤول عـــم املــــســــالقــــس  :اخلاصــــةدارس قــــسم املــــ    -
ــديريات  مــــن ـــ الرتبيإدارات أومــ ـــوالتعلية ـــــــ ـــم باملناطـــــــ   قــــــ

.التعليمية
                                  تأو مؤســــساات ـ أفــــراد أو شركــــ اـلكهـــــميت املــــدارس الــــيت         :    اخلاصــــة دارساملــــ    -

  ري ــوغون ـالب عما�يــها طـــم فيــــــعليــى التـــلقـــة ويتــخاص
  .عما�يني                                                            

  :وتشمل املدارس اآلتية                                                            
 فيهــا تــدريس   املــدارس الــيت يــتم:اللغــةاملــدارس األحاديــة  •

 .األجنبيةمجيع املواد باللغة العربية عدا اللغات 
               املـــــدارس الـــــيت يـــــتم فيهـــــا :اللغـــــةاملـــــدارس الثنائيـــــة  •

 ،ةــزيـــاإلجنلية  ـــوم باللغ ــــات والعل ـــي الرياضي تدريس مادت 
 .عامليةوجيوز هلا تدريس مناهج 

ج ــــــدارس الـــيت تـــدرس مناه ـ املـــ:ةــــــالعامليدارس ـــــامل
 .ة عامليةـدراسي

• 

  ة ـــــخاص ةـوي ينشىء مدرســـعي أو معنــــبيطل شخص ك      :                    مالك املدرسة -        
     .الالئحة هذه وفقا ألحكام بامسه                                                                   

 ٢



مجـايل  إمـن  % ٣جيب على مالك املدرسة اخلاصة أن يقدم سنويا ضما�ا بنكيا مقـداره           : )٢(املادة  
          مــدة الــضمان مــن أولدأ تبــ  أنعلــى، الرســوم الدراســية الــسنوية املعتمــدة مــن الــوزارة 

  .العامخر شهر يوليو من هذا ام الدراسي وتنتهي يف آ لبداية العالتايلشهر �وفمرب 
 علـى املدرسـة يف حالـة        اإل�فـاق  يف   هاملـشار إليـ   وللوزارة احلق يف أن تـستخدم الـضمان          

  .املاليةإخالل مالكها بالتزاماته 
  

           أو توكيـل غـريه يف اإلشـراف علـى املدرسـة إال بعـد أخـذ                ال جيوز ملالك املدرسـة إ�ابـة        ): ٣(املادة  
  .الدائرةرأي 

  
 على مالك املدرسة ومديرها وكافة العاملني هبا تقديم كافة التسهيالت ملوظفي الوزارة        ):٤(املادة  

 واإلداري علـى املدرسـة ومتكينـهم مـن          الفـين  فواإلشـرا أثناء قيامهم بأعمال باملتابعة     
  .يا�ات واإلحصاءات اليت يطلبوهنالسجالت والباإلطالع على ا

  
يلتــزم مالــك املدرســة بتــوفري عــدد مــن عمــال النظافــة بواقــع عامــل واحــد لكــل أربعــة   ): ٥(املــادة 

صفوف دراسية أو التعاقد مـع شـركة �ظافـة، كمـا جيـب عليـه تـوفري احلراسـة الالزمـة                
  .للمدرسة

  
املدرسـة يف الفـرتة املـسائية أو خـالل العطـالت             استغالل مبنى للمدرسة اخلاصة   جيوز  ): ٦(املادة  

 أ�شطة تربويـة أو تعليميـة أو غريهـا بعـد احلـصول علـى موافقـة                  ة ملمارسة أي  املدرسية،
  .الدائرة

  
 مدرسته ملدة ال تزيـد عـن عـامني          ط حيق ملالك املدرسة بعد موافقة الوزارة جتميد �شا        ):٧(املادة  

  .أفضلية دراسيني هبدف تقديم خدمات تربوية تعليم
  

  .الوزارة مبوافقة مسبقة من ز له إغالق املدرسة إالوال جيو                           
 املـشار إليـه تقـوم       ٦٨/٧٧من املرسوم السلطا�ي رقم     ) ٤( مع عدم اإلخالل حبكم املادة       ):٨(املادة  

ن  أو ألي مــالالئحــة يف حالــة خمالفــة املدرســة اخلاصــة ألي مــن أحكــام هــذه –الــوزارة 

 ٣



   قرارا بتوقيـع أي     –خذ رأي اللجنة     بعد أ  –الوزير   املخالفة يصدر    استمرارويف حالة                                                    
   :املخالفة تبعا جلسامة  اآلتينيمن اجلزاءين

  .أكثروقف قبول طالب مستجدين باملدرسة ملدة عام دراسي أو  -أ
  .املدرسةإلغاء ترخيص  -ب

 
  .صةاخلا تصدر الدائرة بالتنسيق مع اجلهات املعنية بالوزارة دليل عمل املدارس ):٩(املادة 

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٤



  الفصل الثا�ي
  النظام واإلشراف العام

  
  ):١٠(املادة 

ــدارس اخلاصــة       -أ  ــى مجيــع امل ــوزارة عل ــشرف ال ــدائرة وأقــسام   بالــسلطنة،ت ــوم ال  وتق
 اإلشـراف    بـإجراءات  - كل حسب االختصاصات املوكلة إليـه        –املدارس اخلاصة   

.واملتابعة
  فيمـا عـدا املـدارس    اخلاصة، أ�واع املدارس ويكون اإلشراف إداريا وفنيا على كافة    

  .فقط فيكون اإلشراف عليها إداريا عما�يون،العاملية اليت ال يدرس هبا طلبة 
 إداريـا  الشهادات الدراسية اليت تصدر من املدارس العاملية اليت تشرف عليها الوزارة            -ب

  . ومعادلتها من الوزارةاعتمادها يتم وفنيا،
 إداريـا، أما الشهادات اليت تصدرها املدارس العامليـة الـيت تـشرف عليهـا الـوزارة                                                

  .الشهادةخامت املدرسة وتوقيع مديرها دون حمتوى  فال تعتمد الوزارة فيها إال
  
  

  .الوزيرإ�شاء املدرسة اخلاصة أو إلغائه من يعتمد ترخيص ): ١١(املادة 
وعضوية   ،واملناهججلنة للمدارس اخلاصة برئاسة وكيل الوزارة للتعليم        يشكل الوزير   ): ١٢(املادة  

  :منكل 
  مدير عام املديرية العامة للتعليم −
  واالحتياجاتطيطمدير دائرة التخ −
 مدير دائرة املدارس اخلاصة −
ــوى     − ــن وزارة الق ــل لكــل م ــة،ممث ــان ط وشــرالعامل ــسلطا�ية،ة عم ــة جتــارة  ال  وغرف

 الطلبـة،  وأوليـاء أمـور      ،ساملـدار  ومـديري    س،املـدار  وأصحاب   عمان،وصناعة  
 .اجلهاتمع تلك وذلك بعد التنسيق 

  :تيوختتص اللجنة باآل                            
 -١  .اخلاصةمتابعة تنفيذ السياسة العامة اليت تضعها الوزارة للمدارس  

 ٥



اقــرتاح الــسياسات واآلليــات الالزمــة لتطــوير املــدارس اخلاصــة وتــشجيع    -٢
 .التعليملإلقبال على االستثمار يف جمال  خلاصالقطاع ا

 .اخلاصةالعمل على توفري الدعم احلكومي واخلاص للمدارس  -٣
 تعديلـها مـع     النظر يف طلبـات الرتخـيص بإ�ـشاء مـدارس خاصـة وطلبـات              -٤

 .عتمادلالرفعها إىل الوزير 
ــة املقــرتح ت         -٥ ــاهج الدراســية والــربامج التعليمي ــة علــى املن بيقهــا يف طاملوافق

  .اخلاصةاملدارس 
  .اخلاصة الرسوم املدرسية املقرتحة من مالكي املدارس اعتماد  -٦
 اإلجراءات  واختاذ النظر يف خمالفات املدارس اخلاصة احملولة إليها من الدائرة           -٧

  .شأهنااملناسبة يف 
دارس اخلاصـة واملعلمـني      تـرد للـوزارة مـن مـالكي املـ           النظر يف التظلمات الـيت     -٨

  .ر الطلبةوأولياء أمو
 إىل الـيت تـستخدم يف تـصنيف املـدارس اخلاصـة             واألسس الضوابط   اعتماد -٩

  .املدرسة تقدمها التعليمية اليتفئات حسب مستوى اخلدمات 
 ضـــوابط وشـــروط معادلـــة الـــشهادات الدراســـية الـــيت تـــصدرها  اعتمـــاد -١٠

  .العامليةاملدارس 
  

ــادة  ــ):١٣(املـ ــد    يـ ــا�ي املـ ــة مبـ ــة ملعاينـ ــوزير جلنـ ــدائرة   شكل الـ ــدير الـ ــة مـ ــة برئاسـ              ،ارس اخلاصـ
   :من وعضوية كل
   .مهندس من العاملني بالوزارة −
 .املختصةرئيس قسم املدارس اخلاصة باملنطقة التعليمية  −
 . العامة للدفاع املد�ياإلدارةمندوب من  −
 .مندوب من البلدية املختصة −

حيتها واســتيفائها وختــتص اللجنــة مبعاينــة املبــا�ي املقرتحــة لتحديــد مــدى صــال       
   .اخلاصةدليل عمل املدارس للشروط واملواصفات اليت حتددها الوزارة يف 

  
  

 ٦



  الفصل الثالث 
    املدارس اخلاصةبإ�شاء الرتخيص طإجراءات وشرو

  
  :يلي  ماكان فردامدرسة خاصة إن   يشرتط يف طالب الرتخيص بإ�شاء):١٤(املادة 

  .اجلنسيةأن يكون عما�ي  -أ
مـا    على مؤهل دراسي ال يقل عن الشهادة العامة للتعلـيم العـام أو          صال حا أن يكون  -ب

.يعادهلا
  .الوزارةأن يكون من غري العاملني يف  -ج
  .مدرسة الكفاءة املالية الالزمة إل�شاء وتشغيل امتالكهأن يقدم للوزارة ما يفيد  -د
ومل يـصدر ضـده      املد�يـة،  متمتعـا حبقوقـه      الـسرية، أن يكون حسن الـسمعة حممـود         -هـ

.األما�ةحكم يف جرمية خملة بالشرف أو 
   .اجلنسية يشرتط أن يكون عما�ي معنويا،وإذا كان طالب الرتخيص شخصا 

ــوزارة دخــول وجيــوز بعــد موافقــة    األجا�ــب كــشركاء مــستثمرين يف جمــال املــدارس   ال
  .السلطنة رأس املال األجنيب املعمول هبا يف استثماراخلاصة وفقا لنظم 

 بالـسماح ملـواطين دول جملـس    ٢٤/٩٦ختل هذه املادة بأحكام القرار الـوزاري رقـم         وال  
 وذلـك   التعليمية، يف ااالت    قتصادياالالتعاون لدول اخلليج العربية مبمارسة النشاط       

  .أكثرمزايا من فيما تضمنه 
  

 يف موعـد  ،اخلاصة الدائرة أو قسم املدارس إىللب الرتخيص بإ�شاء مدرسة ط يقدم ):١٥(املادة  
  .الدراسيأقصاه هناية شهر ديسمرب السابق على بداية العام 

مـصحوبا بتقريـر يتـضمن الـرأي يف         نـة    اللج إىل لى الدائرة أو القـسم أن يرفـع الطلـب         وع
  .رفضهاملوافقة املبدئية على الطلب أو 

  
 خـالل مـدة     –يف حالة املوافقـة املبدئيـة علـى الطلـب يـوايف طالـب الرتخـيص الـدائرة                   ): ١٦(املادة  

  :باآلتي –أقصاها ستة أشهر 
 موضـحا بـه     للمدرسـة، رسم هندسي مبوقع ومواصفات املبنـى املقـرتح          -١

أبعاد احلجرات واملرافق والساحات وكافـة الـشروط الـصحية والرتبويـة            

 ٧



.الطلبةية املقرتح حتصيلها من بيان بالرسوم الدراس -٢
 اليت سـيتم    واالمتحا�ات وأ�ظمة التقويم    التعليمية،بيان باملناهج والربامج     -٣

  . كا�ت املدرسة عامليةإذابيقها وذلك طت
 املوافقـة   راعتبا إليها،ويرتتب على عدم التزام طالب الرتخيص باملدة املشار         

  .ن مل تكنأاملبدئية ك
  

ــشاء مدرســة طبقــا ألحكــام هــذه      تتحقــق ا):١٧(املــادة  ــدائرة مــن شــروط مــنح الرتخــيص بإ� ل
 اللجنـة للنظـر يف إمكا�يـة مـنح الرتخـيص طبقـا حلكـم املـادة                  إىل وترفع رأيهـا     ،الالئحة

  .اليت تقررها الوزارة بعد سداد الرسوم الالئحة، من هذه ٤/٤
  

 الشروط  استيفاءدائرة من   تأكد ال ت مدة الرتخيص سنة واحدة قابلة التجديد بعد أن          ):١٨(املادة  
  .املقررة وسداد الرسوم الالئحةالواردة يف هذه 

  
جـاز  افقـة الـوزارة وإال   مبو  للغـري إال  الرتخـيص صـراحة أو ضـمناً     ال جيـوز التنـازل عـن       ):١٩(املادة  

  .تعويضات بأية االلتزامللوزارة إلغاء الرتخيص دون 
  

لـب فـتح    طخ صدور تـرخيص إ�ـشائها التقـدم ب         جيوز للمدرسة بعد مرور عام من تاري       ):٢٠(املادة  
  .الالئحة وتطبق يف هذه احلالة �فس الشروط واإلجراءات الواردة يف هذه هلا،فرع 

  
  
  
  
  
  
  

 ٨



  الفصل الرابع
  املناهج والتقويم الرتبوي والنظام املدرسي

  
لرتبيـة  بتـدريس منـاهج ا    ،  ١٢ إىل ١تلتزم املدارس األحادية اللغة يف الصفوف من         -١): ٢١(املادة  

 االجتماعيــــة توالدراســــااإلســــالمية والثقافــــة اإلســــالمية واللغــــة العربيــــة  
   .احلكوميةاليت تدرس يف املدارس  اآليلوالرياضيات والعلوم واحلاسب 

كما تلتزم هذه املدارس بتدريس منهج اللغة اإلجنليزية اخلـاص بكـل منـها واملعتمـد                                         
  .الوزارةمن 

 جيـوز لتلـك املـدارس       اإلسـالمية، تي الرتبيـة اإلسـالمية والثقافـة        دوفيما عـدا مـا                                    
 ،باملدرسـة إضافة بعض املناهج أو الربامج التعليمية أو تـدريس منـاهج خاصـة              

  .الوزارة احلصول على موافقة بعد
ة اإلسـالمية  فـ غة بتدريس مناهج الرتبية اإلسالمية والثقازم املدارس الثنائية الل  تتل    -٢                     

  .١٢ إىل ١ يف الصفوف من احلكومية،اليت تدرس يف املدارس 
 بتـدريس منـاهج اللغـة العربيـة     ،٨ إىل ١ يف الـصفوف مـن      املـدارس، زم هذه   تكما تل                                

 وكــذلك تــدريس احلكوميــة،الــيت تــدرس يف املــدارس والدراســات االجتماعيــة 
 اإلجنليزيـة اخلاصـة بكـل منـها         اآليل واللغـة  مناهج الرياضيات والعلـوم واحلاسـب       

  .الوزارةواملعتمدة من 
ج عاملية ملادة اللغة س مناهي تدر،١٢ إىل ٩ يف الصفوف من     املدارس،وجيوز لتلك                                  

 كمـا جيـوز هلـا تـدريس منـاهج           ثا�ية، ليزية كلغة اإلجن ومادة اللغة    أوىلة  العربية كلغ 
 وذلك كله حـسب  اإلسالمية،عاملية ملواد أخرى عدا الرتبية اإلسالمية والثقافة     

  .الوزارة وبعد موافقة املدرسة، العاملية اليت يتقدم هلا طالب االمتحا�ات
  

 وذلـك  عامليـة، سـية   تلتزم املدرسة العاملية بتدريس مناهج ومقررات وبرامج درا-١):٢٢(املادة  
    .عليهابعد موافقة الوزارة 

  :اآلتية تدرس هلم املناهج عما�يون، ةإذا كان باملدرسة العاملية طلب - ٢                        
املناهج العما�ية ملادتي الرتبية اإلسالمية والثقافة اإلسـالمية يف الـصفوف مـن              -أ

   .يناظرها أو ما ،١٢ إىل ١

 ٩



ا�ية ملادتي اللغة العربية والدراسات االجتماعية يف الصفوف مـن          املناهج العم  -ب
   .يناظرها أو ما ٨ إىل ١

 يف املــادتني املــشار إليهمــا بعــد هبــا،وجيــوز للمدرســة تــدريس منــاهج خاصــة 
  .الوزارةاحلصول على موافقة 

  .١٢ إىل ٩ يف الصفوف من العاملية،مادة اللغة العربية كلغة أوىل وفقا للمناهج  -ج
  

 والثقافـة  اإلسـالمية الجيوز للمداس اخلاصة تدريس مواد دينية خبالف مادتي الرتبية       ): ٢٣(املادة  
  .اإلسالمية

  
ــوزارة     ): ٢٤(املــادة  ــة مطبوعــات إال بعــد اعتمادهــا مــن ال ال جيــوز للمــدارس اخلاصــة إصــدار أي

  .واجلهات املعنية األخرى
 وموجـودات املكتبـات وحجـرات القـراءة احلـرة ملراقبـة             وختضع مجيع مـصادر الـتعلم                              

  .الوزارة
  

ــزامعلــى املــدارس اخلاصــة  ): ٢٥( املــادة    املقــررة للمــدارس  األســبوعية باخلطــة الدراســية  االلت
   .احلكومية

  
   .الوزارةوجيوز للمدرسة اخلاصة وضع خطة دراسة خمتلفة على أن تعتمد من                         

بيـق �ظـم التقـويم الرتبـوي املعمـول هبـا يف       ط تلتزم املدارس األحادية والثنائية اللغة بت    - أ ):٢٦(املادة  
  .احلكوميةاملدارس 

 الـوزارة،  بعـد موافقـة      ،١١ إىل ١تباع �ظم تقويم خاصة هبا يف الصفوف من         اوجيوز هلا                            
 للتقـدم  ،١٢ إىل ٩ الـصفوف مـن    يف،  كما جيوز للمدارس الثنائيـة اللغـة إعـداد طالهبـا          

  .الوزارة بعد موافقة عاملية، المتحا�ات
 هبا، الرتبوي اخلاص �ظام التقويم   ،   ٨ إىل ١ تطبق املدارس العاملية يف الصفوف من        - ب                       

 عامليـة،  المتحا�ـات  بإعـداد طـالب املدرسـة        ،١٢ إىل ٩وتلتزم يف الـصفوف مـن       
  .الوزارةافقة بعد احلصول على مو

 ١٠



 مـن طلبـة     العما�يـة،  العـام    العامـة للتعلـيم    الشهادة   المتحا�ات على املتقدمني    ي يسر - ج                      
 �ظــام التقــويم الرتبــوي املعمــول بــه يف  العامليــة،يعادلــه باملــدارس  أو مــا ١٢الــصف 

  .الوزارة وذلك وفقا للضوابط والشروط اليت حتددها احلكومية،املدارس 
  

 تلتــزم املــدارس اخلاصــة مبواعيــد االمتحا�ــات العامــة والعطــالت املدرســية املقــررة   ):٢٧(املــادة 
  .املثيلةللمدارس احلكومية 

 علـى أال    الـسنوي،  أن يكـون هلـا تقوميهـا         الـوزارة، وجيوز للمدرسة اخلاصة بعد موافقة                              
ختتلف عما هو مطبـق بـصفة رمسيـة يف           هذا التقويم مبناسبات دينية أو غريها        طيرتب

ــام الدراســية يف املدرســة عــن العــدد احملــدد ملثيالهتــا يف   الدولــة،  وأال يقــل عــدد األي
   .احلكوميةاملدارس 

  
البية احملددة للـصفوف الدراسـية علـى        ط بالكثافات ال  لتزاماالعلى املدارس اخلاصة    ): ٢٨(املادة  

  .ةاخلاصدليل عمل املدارس يبينه النحو الذي 
  

وفقـا لرب�ـامج    جـه إال    ال جيوز إقامة أي حفل أو �شاط داخـل مبنـى املدرسـة أو خار              ):  ٢٩(املادة  
 واأل�شطة الرتبوية املعتمد من الدائرة أو قسم املـدارس          حتفاالتلال السنوياملدرسة  

  .االختصاصاخلاصة حبسب 
  

ــشكيل جملــس ألوليــاء أمــور ال   ):٣٠(املــادة  ارس مهامــه وفقــا  لبــة ميــ ط علــى املدرســة اخلاصــة ت
 واألمهـات الـيت تطبـق علـى املـدارس          اآلبـاء  جمـالس    الئحة احملددة يف    لالختصاصات

 .الوزارة تضعها املدرسة وتعتمدها ختصاصاتااحلكومية أو وفق 
  

    
  
  
  
  

 ١١



  الفصل اخلامس
  شؤون الطالب

  
   :اآلتي يكون قبول الطالب وتسجيلهم باملدارس اخلاصة على النحو ):٣١(املادة 

-:األساسي والصف األول بالتعليم األطفالرياض  -أ
 للـسن الـذي حتـدده الـوزارة للقبـول يف صـفي              األد�ـى تلتزم املـدارس اخلاصـة باحلـد        

تم تـسجيل الطلبـة وفقـا     ويـ األساسـي، الروضة والتمهيدي والصف األول بـالتعليم    
  -:تيةاآلللضوابط 

  .الرمسية األصلية تعتمد املدارس يف حساب سن الطالب على شهادة امليالد -١
 أول سـبتمرب مـن العـام الدراسـي           حتـى  مـيالده  حيسب سن الطالب مـن تـاريخ         -٢

  .باملدرسةالذي سيلتحق فيه 
 العـام الدراسـي     بدايـة  أسـبوعني مـن    تعد املدرسة اخلاصة يف موعد ال يتجاوز         -٣

 الـدائرة أو قـسم      إىل وترسل �سخا مـن هـذه الكـشوف          الطالب،كشوفا بأمساء   
 الكـشوف مـن     اعتمـاد  بعـد     وال يعترب قيـد الطالـب هنائيـا إال         اصة،اخلاملدارس  
  .الوزارة

   :الصفوف باقي -ب
 للـصف األول بـالتعليم      التاليـة تسجل املدرسة اخلاصة طـالب الـصفوف األعلـى          

  :  وفقا ملا يلياألساسي،
   .األعلى الصف إىلطالب املدرسة املنقولون  -١
ــدارس خاصــ    -٢ ــن م ــون م ــدارس   أخــرىةالطــالب احملول ــن م  أو م

 أكملوا بنجاح الصفوف السابقة للصف املطلوب       حكومية والذين 
.الشأن احملددة يف هذا لإلجراءاتوفقا  وذلك فيه،تسجيلهم 

ــاح     -٣ ــوا بنجـ ــارج الـــسلطنة الـــذين أكملـ ــون مـــن خـ الطـــالب احملولـ
لــوب تــسجيلهم فيــه وذلــك وفقــا  طالــصفوف الــسابقة للــصف امل

. قبول الطالب الوافدينإلجراءات
.الدائرة حاالت أخرى بعد احلصول على موافقة أية -٤

 ١٢



إعادة قيـد الطـالب الراسـبني باملـدارس اخلاصـة وفقـا للـضوابط الـيت حتـددها                   يتم   -ج
  .الوزارة

  .بهحتتفظ املدرسة مبلف لكل طالب يتضمن كافة األوراق والشهادات اخلاصة  -د
 ، املدارس احلكومية  إىلرس العاملية    املقيدين باملدا  العما�ينيجيوز حتويل الطلبة غري      -هـ

  .الوزارةبعد موافقة 
  
 املعمـول هبـا يف املـدارس        األ�ظمة  املدرسي واال�ضباط الطالب شأن غياب    تطبق يف ): ٣٢(املادة  

  .احلكومية
 اخلاصة أن يكون هلا �ظامها اخلاص يف هذا الـشأن علـى أن يعتمـد مـن            وجيوز للمدرسة                       

  .الوزارة
  

   .طالهباتلتزم املدارس اخلاصة بتوفري اإلشراف الصحي على ): ٣٣(املادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٣



  الفصل السادس
  اإلدارة واهليئة التدريسية والوظائف الفنية املرتبطة هبا

  
  :منتتكون إدارة املدرسة اخلاصة  ): ٣٤(املادة 

   :املدرسةمدير  -أ                      
ال أمـام الـوزارة يف حـدود املهـام          ئويعني مالك املدرسـة مـديرا متفرغـا هلـا يكـون مـس                                  

  : تية الشروط اآل فيهرتتواف وجيب أن اخلاصة،املبينة يف دليل عمل املدارس 
  .أن يكون مسلما عربيا -١
تربويــا ال يقــل عــن الدرجــة اجلامعيــة األوىل وخــربة يف جمــال  أن حيمــل مــؤهال -٢

ة يف التـدريس ال تقـل عـن         ال تقل عن سنتني مسبوقة خبـرب       ةاملدرسي  اإلدارة  
 .سنواتأربع 

ــه خــربة يف    -٣ ــدارس إأن يكــون ل ــة،دارة امل ــدارس   العاملي ــسبة للم ــك بالن  وذل
 .العاملية

أن يكون حـسن الـسمعة حممـود الـسرية ومل تـصدر ضـده أحكـام يف جرميـة                     -٤
 . أو األما�ةخملة بالشرف

 .  ستني عاماأن يكون الئقا صحيا وال يتجاوز عمره -٥
   :مدير املدرسةمساعد  -ب

�ــت املدرســة تتكــون مــن صــفوف ملــديرها إذا كا يعــني مالــك املدرســة مــساعدا   
  .طالبا ٣٠٠ وبلغ عدد الطالب األقل،األوىل من التعليم األساسي على  احللقة 

  :ةق املدرس منس–ج 
  .  وجيب أن تتوافر يف مساعد املدير الشروط املطلوب توافرها يف مدير املدرسة

 يعني مالك املدرسة منسقاً هلا إذا كا�ت املدرسة تتكون من صـفوف احللقـة األوىل                      
  . طالبا٢٠٠ً التعليم األساسي على األقل، وبلغ عدد الطالب من 

مـة للتعلـيم   ويشرتط أن يكون املنسق عما�ي اجلنـسية وحاصـال علـى الـشهادة العا      
    .األقلعلى العام 

  

 ١٤



 لألمنـاء مـن ثالثـة     جملـساً معنـوي  تشكل املدرسـة اخلاصـة الـيت ميتلكهـا شـخص       –أ  ): ٣٥(املادة  
 حمــددة اختــصاصات ويكــون للمجلــس  املدرســة،شــركاء علــى األقــل ومــدير   

  .الوزارةتضعها اجلهة املالكة للمدرسة وتعتمد من 
ــا�و�ي     -ب                       ــل الق ــاء هــو املث ــيس جملــس األمن ــوزارة يفام  واملــسؤول أمــ للمدرســة،رئ  ال

 وجيب أن يكون حاصال على مؤهل دراسي ال يقل عن املدرسة،اإلشراف على  
 وحـسن   بـالوزارة،  ومـن غـري العـاملني        يعادهلـا، لـيم العـام أو مـا        لتعلالشهادة العامة   

 حكم يف جرمية خملـة      هالسمعة حممود السرية متمتعا حبقوقه املد�ية ومل يصدر ضد        
  .واألما�ةبالشرف 

  
  .األمناءال جيوز اجلمع بني منصيب مدير املدرسة ورئيس جملس  -ج                      
 مـن الـوزارة بعـد       اعتمادهـا  يتم   ،اأعماهل لتنظيم   الئحة داخلية تضع املدرسة اخلاصة    ): ٣٦(املادة  

  .الالئحة مع هذهالتأكد من عدم تعارضها 
  

   :تيلآلا تشكل اهليئة التدريسية يف املدارس اخلاصة وفق): ٣٧(املادة 
وختـصص  ،   فقـط  يقتصر التدريس يف رياض األطفـال علـى املعلمـات ومـساعداهتن           ): أ(

فـال يف الفئـة     طمعلمة لتدريس مادة اللغـة اإلجنليزيـة تكـون هلـا خـربة يف التعامـل مـع األ                  
  .سنوات ٥ إىل ٣العمرية من 

 صونأو معلمات متخصـ    معلمون   ٤ إىل ١ من   الصفوف الدراسية يقوم بالتدريس يف    ): ب(
 واملهارات  املعلومات، وتقنية   اإلجنليزية، واللغة   الثا�ي،اال   و ، مواد اال األول   يف

  .البيئيةاحلياتية 
معلمـات املـواد وفقـا       معلمـو أو   ١٢ إىل ٥يقوم بالتدريس يف الصفوف الدراسـية مـن         ): ج(

  .لتخصصاهتم
ومعلمـي  ديـة،   هـارات الفر  ني معلمـني ملـواد تنميـة امل       ياملدرسة اخلاصة بتع   يلتزم مالك    ):د(

   .اخلاصة وفقا للشروط اليت حتددها الوزارة ودليل املدارس خاصة، احتياجات
أن يقومـوا بتـدريس مـواد       ) د(و) ج(و) ب(إلـيهم يف البنـود       للمعلمني املشار    زوال جيو 

  .أخرى غري مواد ختصصاهتم اليت وافقت عليها الدائرة عند تعيينهم
  

 ١٥



   :اآلتي على النحو التاليةدرسة تعيني من يشغل الوظائف الفنية على مالك امل): ٣٨(املادة 
 لتـزم ان قـل العـدد عـن ذلـك          إ فـ  مـائتني، ب املدرسـة    الطـ ذا بلـغ عـدد      إ :صـحية زائرة  ) أ(

  .املدرسةاملالك بالتعاقد مع جهة صحية لإلشراف الصحي على طلبة 
 التعلـيم األساسـي      املدرسة على صفوف احللقة الثا�ية من      اشتملت ذاإ :خمتربأمني  ) ب(

.األقلعلى 
   .ثالمثائة إذا بلغ عدد طالب املدرسة :جتماعياأخصائي ) ج(
على الصف األول من صـفوف احللقـة    املدرسة  اشتملتإذا  :تعلمأخصائي مصادر   ) د(

  .األوىل من التعليم األساسي على األقل
  .١٢ إىل ٥ املدرسة على الصفوف من اشتملت ذاإ :مكتبةأمني ) و(
   .بعضهاو  أ١٠ إىل ١ يف املدارس اليت تضم الصفوف من :تعلممعلمة صعوبات ) هـ(
  .١٢ إىل ١ كا�ت املدرسة مكتملة الصفوف الدراسية من ذاإ: ينمه مرشد )ح(

  
يـة  لتلتزم مالك املدرسة بـأن يـوايف الـدائرة بوثـائق املـؤهالت الدراسـية واخلـربات العم                 ): ٣٩(املادة  

مــن اهليئــة التدريــسية واإلشــرافية والوظــائف الفنيــة  للمرشــحني للعمــل يف املدرســة 
 مبوافقـة   وال يسمح هلم مبباشرة العمل إالالدراسي، قبل شهرين من بداية العام     األخرى
 كافــة اإلجــراءات الــيت تــنص عليهــا القــوا�ني واأل�ظمــة املطبقــة يف  واســتكمالالــدائرة 
  .السلطنة

  
 مبا يتفـق و�ـصوص      باملدرسة،عمل لكل من العاملني      يلتزم مالك املدرسة بتحرير عقد       ):٤٠(املادة  

  :اآلتي على أن تنص العقد العما�ي،قا�ون العمل 
 الإ عقد عضو اهليئة التدريـسية واإلشـرافية   إهناء عدم أحقية مالك املدرسة يف  -١

  .  مالك املدرسة من مربرات لذلكهبعد موافقة الدائرة يف ضوء ما يقدم
من اهليئتني املـشار إليهمـا إذا ثبـت       اء خدمة أي عضو    أحقية الدائرة يف طلب إهن     -٢

   .الوزارة خمالفات جسيمة تقدرها رتكابهالديها تد�ي يف أدائه أو 
 بني مالك املدرسة والعـاملني هبـا        ويتم الفصل يف املنازعات املتعلقة بالعقود املربمة         

  .إليهوفقا ألحكام القا�ون املشار 
  

 ١٦



  
  .هبا معتمدة من عقود العاملني رمسيةسة تسليم الدائرة صورا على مالك املدر): ٤١(املادة 
 وتقـديم مـا     مـيالدي،  يلتزم مالك املدرسة بـدفع رواتـب العـاملني باملدرسـة كـل شـهر                 ):٤٢(املادة  

 وموافـاة الـدائرة بكـشوف       بالسلطنة، كل منهم يف أحد البنوك       باسميفيد فتح حساب    
  .رواتبالشهرية صادرة من البنوك تفيد تسليم تلك 

 التدريــسية للهيئــةوتعتــرب العطلــة الــصيفية للمــدارس إجــازة ســنوية براتــب كامــل                                 
  .واإلشرافية

  
 يف حالـة الـضرورة الـيت        يـسية بعـد بدايـة العـام الدراسـي إال          ال جيوز تعيني اهليئـة التدر     ): ٤٣(املادة  

  .الدائرةتوافق عليها 
  

 حــصة يف �٢٤ــصاب املعلــم مــن احلــصص يف املــدارس اخلاصــة عــن    يزيــد  أال جيــب ):٤٤(املــادة 
  .األسبوع

  
 عقود العاملني هبا أو توقيع ى ملدير املدرسة التوقيع �يابة عن مالك املدرسة عل    جيوز ال): ٤٥(املادة  

جــزاءات ماليــة علــيهم أو قبــول اســتقاالهتم أو إهنــاء خــدماهتم مــامل يكــن مفوضــا يف   
  .ذلك

  
  
  
  
  
  

***  
  

 ١٧


