بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جاء برنامج املدارس املعززة للصحة متوجاً جلهودنا وجهود من سبقنا يف الصحة املدرسية ومازجاً لدورنا كصحيني مع الرتبويني يف بوتقة واحدة تصب يف
مصلحة الطالب والطالب والعملية التعليمية بوجه العموم حيث أوكل لكل ذي دور دوره وحرصاً على حسن سري العمل فيه ودقة تطبيقه كان التقييم
ركنا أساسياً من أركانه وكانت استمارة التقويم = واليت اعتمدت من اجلهات املشرفة عليه – هي أداة هذا التقويم.
وكي تنأى هذا األداة عن التحيز ويبتعد التقويم عن كل جماملة وميول خاصة مت تصميم هذا الدليل لتعبئة االستمارة وفق منهجية مدروسة ووسائل
عادلة وصحيحة وأساليب تسهل عملية القياس والتقدير حيث جاء ليمكن القائمني على التقويم من قياس مستوى النشاط الدال ووضع الدرجات املناسبة
له للوصول للتقييم الصحيح والعادل والذي تستحقه كل مدرسة مبتعدين عن الرؤية الشخصية اخلاصة أو التقدير الالموضوعي لعملية التقييم.
والشكر لكل اجلهود املبذولة داعني املوىل عز وجل أن نستمر معكم باملضي قدماً وأن نصل للمخرجات املأمولة وحنقق التطلعات املستقبلية لكل هذه اجلهود.

وباهلل التوفيق
مدير عام الصحة املدرسية
د .سليمان بن ناصر الشهري

أوالً  :اإلجراءات التنفيذية للربنامج يف املدرسة
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ  -اخلطوات األساسية لبدء الربنامج

ال يوجد

 - 1املشاركة يف اللقاءات التعريفية للربنامج
 - 2تشكيل فريق تعزيز الصحة
 - 3وجود اللوحة التحفيزية التعريفية باملدارس
املعززة للصحة.

مشاركة يف اللقاءات التعريفية

- 4وجود مطبوعات الربنامج يف املدرسة.
 - 5وجود مرشد صحي باملدرسة.

يوجد فريق مكون من املدير ومنسق ومعلومات طالب
مضمون اللوحة معربة
خط اللوحة واضح
اللوحة يف مكان واضح
ومقنع
وملفات
وجود كتيب الدليل
وجود نشرة (مطوية)
وجود ملصق الربنامج
اإلرشادي للربنامج
الربنامج
تقويم بدورها بشكل فاعل
يوجد مرشد صحي

يضم .إضافة ملا سبق  .أمهات
يوجد إبداع فين

مساحة اللوحة تزيد عن
 2مرت مربع

وجود استمارة تقويم
املدارس
أنشطتها موثقة

وجود الدليل اإلرشادي
لتعبئة استمارة التقويم

ب  -وجود كوادر ومصادر معينة على تطبيق الربنامج
 - 1وجود معلمني متدربني على برامج أخرى يف
تعزيز الصحة
ال يوجد

 - 2وجود مصادر صحية يف مكتبة املدرسة

معلم واحد مع وجود ما
يثبت تدريبه (شهادة)

 - 3االستفادة من اخلربات والتجارب يف تطبيق
الربنامج

توجد كتب صحية
تواصل مع مدارس مطبقة

 3معلمني مع وجود ما يثبت
تدريبهم (شهادة)

املتدربني يقومون بتدريب
معلمني آخرين وطالب

توثيق مجيع ما مت
تفعيله من نتائج
التدريب

تشجيع القراءة من خالل
توجد كتب تتعلق بصحة
حضور الطلبه للمكتبة أثناء
اجملتمع املدرسي
حصص النشاط

عمل مسابقات على ما
تضمنه الكتب من
معلومات

تفعيل االستعارة

معلم مع وجود ما يثبت
تدريبه (شهادة)

مشاركة يف منتدى الصحة املدرسية على موقع الوزارة

االستفادة من
اإلنرتنت

ج  -اخلطة التنفيذية للربنامج يف املدرسة
 - 1االلتزام بتنفيذ الربنامج ملدة ثالثة سنوات
- 2تقويم املدرسة من قبل فريق املدرسة
باستخدام استمارة التقويم

- 4صياغة مشروع ملعاجلة املشكلة الصحية
- 5حتديد األنشطة ووضع زمين
 - 6تنفيذ املشروع

استمارة تقويم معبئة من قبل فريق املدرسة مع االستعانة بالدليل اإلرشادي لتعبئة استمارة التقويم
ال يوجد

- 3دراسة املشكالت الصحية وحتديد أولوياتها

يوجد صورة خطاب من املدرسة إىل اجلهة املختصة بذلك

حتديد املشكلة الصحية معرفة أسباب املشكلة
معرفة املشاكل الصحية يف املدرسة عن طريق املشاهدة أو استبيانات أو املقابلة
ذات األولوية
ذات األولوية
الشخصية
األهداف موضحة
الفئة املستهدفة حمددة
وجود مشروع مصاغ حيمل اسم وشعار
األنشطة جمدولة زمنياً خالل الفصل الدراسي
حتديد العناصر املنفذة
األنشطة حمددة
اكتمل التنفيذ وحقق مجيع أهدافه
نفذ ومل حيقق أهدافه
بدأ التنفيذ ثم توقف

الدرجة
املستحقة

ثانياً  :الرتبية الصحية
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ  -نشر مفهوم تعزيز الصحة يف املدرسة

ال يوجد

 - 1لدي طالب ومعلمني املدرسة معلومات
كافية عن الربنامج باملدرسة
 - 2وجود مطبوعات تعريفية مبفهوم املدرسة
املعزز للصحة
 - 3وجود اللوحة التحفيزية التعريفية باملدارس
املعززة للصحة.

لدي املعلمني معلومات كافية
(مقابلة عينة عشوائية)
وجود ملصقات تعريفية
وجود نشرات تعريفية
يف أماكن بارزة
توفر قرص للمنهج

لدى الطالب معلومات كافية
(مقابلة عينة عشوائية أو إجابة على استبانه خمتصرة)
امللصقات موزعة يف مجيع
النشرات مدعمة بصور
امللصقات مدعمة بصور
أرجاء وأدوار املدرسة
وعبارات معربة
وعبارات معربة
االستفادة من االنرتنت يف
االستفادة منه يف التوعية االستفادة منه يف شرح
التوعية الصحية
الدروس
واألنشطة

ب  -أنشطة الصفية إلكساب املهارات والسلوكيات الصحية

- 2استثمار بعض حصص النشاط يف الرتبية
الصحية

حصة كل فصل دراسي

حصتان كل فصل
دراسي

استخدام أساليب التعليم
النشط

االستعانة جبهات أخرى

توزيع جوائز أو حوافز
للمتسابقني

مواضيعها هادفة
ومتنوعة

حماضرتان على األقل
كل فصل دراسي

استخدام وسائل معينة
خالل إلقاء احملاضرات

توثيق احملاضرات من خالل
سجالت األنشطة الالصفية

وجود أنشطة مصاحبة

املشاركة أو عمل
معرض صحي

توثيق

- 3وجود مسابقات تتناول اجلوانب الصحية
- 4تنظيم حماضرات تتناول املواضيع الصحية
ذات األولوية.
- 5تفعيل املناسبات الصحية

ال يوجد

 - 1وجود مجاعات (أسر) لألنشطة يف املدرسة.

توجد مجاعة للصحة

عدد عضواتها معلم و
( )8طالب على األقل

تلقوا تدريب يف اجلوانب
الصحية

من أعضاء اجلماعات
معلمني دربوا طالب
آخرين

مسابقتان كل فصل
مسابقة كل فصل دراسي
دراسي
وجود جدول زمين
مواضيعها متوافقة مع
للمحاضرات خالل العام
احتياجات اجملتمع
الدراسي
املدرسي
تفعيل  3مناسبات صحية على األقل خالل
العام الدراسي

توثيق جلميع األنشطة اليت
قامت بها اجلمعية
التوثيق يف سجالت الربامج
الصحية واألنشطة
الالصفية
بعضها يستهدف اسر
الطالب

الدرجة
املستحقة

ثانياً  :الرتبية الصحية
د -تشجيع مظاهر السلوك الصحي
 - 1متابعة نظافة الطالب الشخصية
 - 2وجود مطبوعات تعريفية مبفهوم املدرسة
املعزز للصحة

- 4وضع املخلفات يف أماكنها املخصصة
- 5اتباع العادات الصحية

ال يوجد

- 3نظافة املدرسة واحملافظة على مرافقها

وجود متابعة من قبل املعلمني حسب اإلجراءات
املتبعة يف املدرسة
متابعة كتب الطالب
يوجد طالب حيافظون
من قبل املعلمني مرة
على كتبهم
كل شهر
نظافة جدران الفصول
وسالمة حمتوياتها
(عينة عشوائية)

وجود جدول متابعة
للنظافة

وجود متابعة من قبل املعلمني حسب اإلجراءات
املتبعة يف املدرسة

وجود لوحات للتوعية
واإلرشاد
تكريم وحتفيز هؤالء
الطالب

جوائز للطالب
املثاليني
وضع حاويات يف فناء
املدرسة لتجميع
الكتب

نظافة سور املدرسة

سالمة ونظافة الفناء

نظافة دورات املياه

وجود لوحات للتوعية
واإلرشاد

وجود سالل للنفايات

وجود أكياس بالستيك
يف سالل النفايات

تعبئة استبانة إتباع العادات الصحية امللحقة بالدليل اإلرشادي

د -تنفيذ برامج الرتبية الصحية
املرشد الصحي ،احلليب ،األسنان..... ،

اخنفاض القمل بني
الطالب
تنسيق مع اجلهات املعنية
لالستفادة من الكتب
املرجعة

مخس درجات لكل برنامج منفذ وكحد أقصى أربعة برامج منفذة

ثالثاً  :البيئة املدرسية
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ  -البيئة آمنة
 - 1هناك صيانة دورية للمبنى املدرسي
ال يوجد

- 2وجود إجراءات لتقليل املخاطر املرورية حول
املدرسة

وجود مسئول صيانة

- 3وجود إجراءات حلماية الطالب من الزائرين
الغريبني
- 4تهيئة البيئة املدرسية لذوي االحتياجات
اخلاصة
- 5وجود خمارج للطوارئ
ال يوجد

- 6سالمة التوصيالت الكهربائية

وجود سجل للصيانة

وجود مطبات صناعية أو حواجز حديدية أمام املدرسة
يوجد سجل للزائرين يوضح االسم والتاريخ والغرض
من الزيارة
الفصول يف الدور
مدخل املدرسة جمهز
األرضي
بتسهيالت هلم
يوجد خمرج طوارئ واحد خمرج الطوارئ صاحل
لالستعمال
على األقل
وجود حاجز على غرفة
ال توجد أسالك مكشوفة
حتكم الكهرباء

- 7األرضية مغطاة ببالط ال يسمح باالنزالق

املساحة واملمرات مغطاة ببالط ال يسمح باالنزالق

- 8تأمني نوافذ الطوابق العليا والشرفات

 3درجات إذا مت تأمني بعض النوافذ

ب -مياه الشرب والصرف الصحي يف املدرسة

- 4

ال يوجد

- 1توفر ماء نظيف للشرب وعدد صنابري
يتناسب مع عدد الطالب
- 2النظافة الدورية خلزانات املياه وفحص دوري
لصحة الطالب
- 3وجود دورات مياه نظيفة وكافية لعدد
الطالب مع وجود صرف صحي بدون طفح

توجد برادات مياه نظيفة
وكافية
مت غسل اخلزان مع بداية
العام
عدد دورات املياه مناسب
لعدد الطالب
عدد األحواض مناسب
ألعداد الطالب

الربادات سليمة
وصاحلة
توجد صيانة وكشف
دوري للخزان
دورات املياه نظيفة
موقع األحواض وارتفاع
مناسب لعمر الطالب

يوجد متابعة ألعمال الصيانة
تنظيم حركة املرور
باجتاه واحد ملنع االزدحام

وجود جدول للمعلمني
ملراقبة خروج الطالب

تعليمات للحارس يف تبليغ اإلدارة بالزائرين
أبوابها مناسبة لدخوهلم
(واسعة)
الطريق للمخرج صاحل
لالستخدام

دورة مياه واحدة على
األقل جمهزة هلم
إرشادات واضحة ملخارج
الطوارئ

توجد لوحة إرشادية
لتخفيف السرعة مثالُ أمام
املدرسة
وجود نشرة تنبيهيه على
بوابة املدرسة بذلك
وجود تسهيالت ومسارات
هلم يف أرجاء املدرسة
وجود خمرج طوارئ بكل
طابق

وجود مقسم كهربائي يف كل دور
دورات املياه مغطاة ببالط
ال يسمح باالنزالق

الفصول مغطاة ببالط
ال يسمح باالنزالق

وجود صيانة دورية
توجد صيانة دورية

 5درجات إذا مت تأمني مجيع النوافذ
وجود برامج للتوعية عن
ترشيد استهالك املياه
مت أخذ عينة مياه
لتحليلها هذا العام
يوجد صرف صحي سليم
وبالعات الصرف مغطاه
األحواض نظيفة صاحلة
لالستخدام

برادات املياه بعيدة عن
دورات املياه
تقرير نتيجة حتليل
عينة املياه صاحلة
توجد شفاطات هواء
صاحلة بدورات املياه

وجود إرشادات صحية جبوار
الربادات
يوجد سجل لتسجيل نتائج
التحاليل واملتابعة
توجد صيانة دورية لدورات
املياه والصرف الصحي

توفر أدوات النظافة من صابون وورق صحي

الدرجة
املستحقة

ثالثاً  :البيئة املدرسية
النشــــــــاط الـــــــــدال
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ج -املواصفات الصحية للفصول الدراسية
- 1مالئمة املساحة اإلمجالية للمدرسة ومساحة
الفصول لعدد الطالب

- 3توفر أجهزة التكييف الصاحلة (التربيد
والتدفئة) حسب مساحة الفصل.
- 4التهوية للفصول
- 5نظافة الفصول

- 6مالئمة التجهيزات بالفصل

د .إجراءات السالمة

ال يوجد

- 2اإلضاءة (الطبيعية والصناعية)

مساحة املدرسة مالئمة
اإلضاءة الطبيعية جيدة

مساحة الفصول مالئمة

مساحة الساحة مالئمة

توفر الضوء الصناعي بقوة جيدة
تربيد أو تدفئة املكيفات
جيدة

توجد صيانة دورية ألجهزة
متوفرة وكافية
متوفرة وغري كافية
التكييف
يتم فتح النوافذ أثناء
النوافذ مغطاة بسلك
الفسحة ويف غري مواعيد
مساحة النوافذ= 6/1مساحة الفصل
ملنع دخول احلشرات
احلصص
وجود أكياس
توجد سالل مناسبة لعدد
الفصل نظيف ومزين
الفصل نظيف
بالستيكية داخل السالل
الطالب
توجد مراعاة لذوي
السبورة على مسافة
ترتيب الطالب يف
الظروف الصحية
املقاعد والطاوالت مناسبة
الفصل مناسب من حيث مناسبة من الصف األول
(ضعاف البصر وضعاف
ألعمار الطالب
بالفصل
الطول
السمع)

- 1وجود طفايات حريق كافية وموزعة وهناك
تدريب على استعماهلا

توجد طفاية حريق بكل
دور وتاريخ الصالحية
ساري املفعول

 - 2وجود خطة إخالء للمدرسة والتدريب عليها
(جتارب وهمية)

توجد خطة إخالء

- 3توجد إجراءات للسالمة يف املختربات وغرف
النشاط واملستودع مع وجود تعليمات الستخدام
األجهزة يف املدرسة.

توفر إجراءات السالمة
(طفاية حريق صاحلة،
كاشف حريق ،جرس
إنذار ،سطل رمل)..،

يوجد منسوبني متدربني

يوجد كشاف للدخان يف
مرافق املدرسة

مت التدريب على جتارب وهمية لإلخالء مرة واحدة
على األقل
توجد طفاية حريق
صاحلة بغرفة التدبري

توجد طفاية حريق
بالنشاط واملستودعات مع
كاشف للدخان

يوجد خرطوم إلطفاء
احلريق باملدرسة (شبكة
رطبة)

عرض الدرج مناسب
توجد صيانة دورية
للمصابيح
صوت املكيفات هادئ ال
يسبب ضجة يف الفصل
مستوى النوافذ أعلى من
مستور رؤوس الطالب
يتم إفراغ السالل دورياً
عرض املمرات بني املقاعد يف
الفصول مناسبة وكافية
ملرور الطالب

توجد صفارة إنذار مبكر

مت التدريب مرتني
توجد تعليمات االستخدام مكتوبة وواضحة فوق كل
جهاز كهربائي يف مرافق املدرسة

الدرجة
املستحقة

ثالثاً :البيئة املدرسية
النشــــــــاط الـــــــــدال
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هــ -نظافة البيئة املدرسية
توجد وغري كافية

 - 1وجود سالل للنفايات يف الساحات
- 2اخللو من احلشرات والقوارض وتوفر أدوات
املكافحة

- 4التخلص من النفايات

ال يوجد

- 3مشاركة الطالب يف نظافة املدرسة وجتميل
الفصول.

ال توجد قوارض أو حشرات

وجود جدول ملتابعة
النظافة

توجد وعددها كاف
(واحدة لكل  50طالب)

موزعة يف أماكن واضحة
ومناسبة

يتم رش املدرسة دورياً (يوجد سجل ملتابعة ذلك)
عمل لوحات متنوعة
لتغطية مواضيع
متعددة

توجد حاويات كبرية للبلدية قريبة من املدرسة

تفعيل مفهوم النظافة عن
طريق اإلذاعة املدرسية
واحملاضرات

بها أكياس بالستيك
ال يوجد مصدر أو
مسبب للحشرات
(نفايات مياه راكدة)..
عمل مسابقة ألنظف
وأمجل فصل يف نهاية
كل فصل دراسي مع
التكريم وذلك للتحفيز

توجد جلنة مسئولة عن متابعة ذلك

يتم إفراغها يومياً
يوجد مصيدة حشرات
وقوارض
وجود وسائل خاصة
باملناسبات (أسبوع الصحة ،
اليوم الوطين ،النظافة)....
ال يوجد تراكم للنفايات يف
املدرسة

الدرجة
املستحقة

رابعاً  :خدمات الصحة املدرسية
النشــــــــاط الـــــــــدال
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1

1

1

أ -توفر اخلدمات الصحية
 - 1التأكد من تطعيم مجيع طالب املدرسة

ال يوج ـ ــد

- 2وجود سجل صحي متكامل لكل طالب
- 3عمل فحوص صحية للطالب

- 7وجود خدمات خاصة لذوي االحتياجات
اخلاصة

ال يوج ـ ــد

- 6التدريب على التعامل مع احلاالت املزمنة يف
املدرسة

تتوفر السجالت ألكثر من  %00من الطالب

يوجد سجل باحلاالت
املصابة باألمراض املعدية

متابعة إجراءات التقصي
الوبائي يف املدرسة

يوجد سجالت حلصر احلاالت املصابة باألمراض
املزمنة باملدرسة
معلم مدرب

سجل خاص لكل طالب
بشرح حالته

ب  -وجود برنامج لإلسعافات األولوية
- 1توفر حقيبة جمهزة لإلسعافات األولوية
- 2وجود معلمني وبعض الطالب مدربني على
اإلسعافات
- 3وجود تنظيم داخلي للتعامل مع احلاالت
اإلسعافية

السجالت الصحية حمفوظة
بنظام يف أماكن جيدة يسهل
الوصول إليها واستخراجها

يوجد موظف مسئول
عن السجالت الصحية

بيانات السجل الصحي
مسجلة وواضحة ومرتبة

 3درجات يف حالة تطبيق برنامج واحد (للسمع ،واإلبصار ،واألسنان )...،و  5درجات يف حالة تطبيق أكثر من برنامج
حتوي مكان حلفظ األدوية
حتوي شاش معقم وأربطة
حتتوي على املطهرات
حتوي ميزان حرارة
غرفة خاصة لذلك فقط
ومعقمات
بطريقة مناسبة
ضاغطة

 - 4توفر مكان جمهز لتقديم اخلدمات الطبية
- 5التعامل السليم مع احلاالت املصابة مبرض
معدي

توفر صورة كاملة من
إحصائيات املطعمني وغري
املطعمني من الطالب

إحالة من مل يكتمل
تطعيمهم للوحدة

متابعة املكان املخصص
للتطعيم باملدرسة للفريق
الطيب

جتهيز املكان املخصص
للتطعيم باملدرسة للفريق
الطيب

التوعية الصحية املناسبة عن
التطعيم

مراقبة املخالطني

عدم السماح للطالب املعزول
بالعودة للمدرسة وخمالطة
الطالب إال بتقرير طيب

توجد آلية للتعامل مع
احلاالت املصابة باألمراض
املزمنة بالتعاون مع أطباء
الوحدة

التوعية الصحية املناسبة

توفر األدوية اخلاصة باملرض
مع املريض املصابة به

توفر مسارات لذوات
اإلعاقات

التواصل مع اجلهات ذات
العالقة

زيارات مسجلة للمشرفني من
هذه املراكز

التوعية الصحية عن املرض
املعدي للمخالطني

توجد حقيبة يف مكان معروف يسهل الوصول إليه

األدوية مكتملة باحلقيبة
وحمفوظة بطريقة مناسبة

يتم التأكد من صالحية
العالجات باحلقيبة

يوجد سجل باحلاالت اليت مت
إسعافها

وجود معلم مدرب على اإلسعافات

وجود معلمني مدربني على
اإلسعافات

وجود طالب تدربوا على
اإلسعافات

وجود مجاعة صحية
(إسعافات)

يوجد تعليمات واضحة ومكتوبة للتعامل
مع احلاالت اإلسعافية

يوجد موظف مسئول عن
ذلك

توفر قائمة باهلواتف اخلاصة باهلالل األمحر السعودي
واملستشفيات والوحدات الصحية واملركز الصحي القريبة

الدرجة
املستحقة

خامساً :االهتمام بصحة العاملني  /العاملني يف املدرسة
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ -تعزيز صحة العاملني
 - 1توفر ملفات طبية جلميع عامالت املدرسة يف
الوحدة الصحية.
ال يوج ـ ــد

- 2عمل فحوص صحية دورية للعاملني يف
املدرسة

أقل من  %50من العاملني
هلم ملف طيب

- 3وجود سجل بأمساء العاملني املصابني
بأمراض مزمنة

- 5وجود أنشطة اجتماعية للعاملني يف املدرسة

يوجد فحوص لنسبة  %50وأقل من العاملني

يوجد فحوص لنسبة
أكثر من  %50من
العاملني

تنسيق وتعاون مع قطاع صحي

يوجد سجل بأمساء العاملني (معلم  ،إداري ،مستخدم) املصابني وحدد املرض املزمن لكل منهم (سكري ،ربو  ،ضغط)....... ،

ال يوج ـ ــد

 - 4التوعية الصحية للعاملني بأهم األمراض

أكثر من  %50من العاملني هلم ملف طيب

يوجد موظف مسئول عن السجالت الصحية

حضور العاملني باملدرسة للمحاضرين الصحيني
باملدرسة
إفطار مجاعي للمنسوبني

العاملني يشاركون يف إصدارات صحية

تنظيم مسابقات ألفضل طبق

يوجد رصد لألنشطة

وجود دوريات للمناسبات االجتماعية بني العاملني

الدرجة
املستحقة

سادساً :التغذية وسالمة الغذاء
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ -توفر اخلدمات الصحية
 - 1حتديد املشاكل الغذائية بني الطالب

ال يوج ـ ــد

- 2وجود أنشطة توعية غذائية يف املدرسة
(مطبوعات وحماضرات)

إجراء استطالع آلراء الطالب حول املشاكل الغذائية
إلقاء حماضرات عن األغذية
الصحية واستخدام أساليب
التعليم النشط

توفري ملصقات ونشرات
يف املدرسة عن األغذية
اجليدة

توزيع استبانات حول
املشاكل الغذائية

حتليل ودراسة نتائج االستبانات

استغالل اإلذاعة املدرسية
للتشجيع على تناول
الغذاء الصحي املتكامل

حتديد يوم من كل شهر لتناول وجبات غذائية صحية
متكاملة مبشاركة الطالب يف إعداد إفطار مجاعي أو
عمل مسابقة عن الغذاء الصحي املتكامل

تفعيل أهمية وجبة اإلفطار
توجد متابعة يومية يف الطابور الصباحي أو يف بداية
يف اإلذاعة املدرسية
احلصة األوىل
حتصل على  5درجات بعد املالحظة والسؤال املباشر للطالب مع االسرتشاد باستبانة إتباع العادات الصحية

 - 3متابعة تناول الطالب لوجبة اإلفطار

مشاركة الطالب يف إعداد وتناول إفطار مجاعي

- 4إتباع السلوكيات الغذائية السليمة

ب  -املقصف املدرسي وسالمة الغذاء

- 4الفحص الطيب أو (التقييم) الدوري
للعاملني يف املقصف

طاوالت عرض كافية

ال يوج ـ ــد

- 1مطالب مبنى املقصف للمواصفات والشروط
الصحية
- 2مطابقة التجهيزات الالزمة لتشغيل املقصف
املدرسي
- 3مطابقة األغذية باملقصف املدرسي
للمواصفات والشروط الصحية

مساحة املقصف ال تقل
عن  20مرت مربعاً

الشركات املوردة لألطعمة
مرخصة ومعروفة
توفر النظافة الشخصية
(غطاء الرأس ،ارتداء
القفازات)

- 5االلتزام بشروط تقديم املواد الغذائية
- 6مراقبة دورية للمقصف املدرسي

يوجد موظف مسئول عن
املراقبة

اجلدران نظيفة ومغطاة
بالقيشاني

ويوجد مصدر للمياه
ويوجد صرف صحي
توجد دواليب لتخزين
التربيد مناسب
األطعمة
املتابعة اليومية لتاريخ الصالحية وسالمة حفظ
األطعمة
توجد شهادات صحية
للعاملني سارية وجتدد
كل عام

الشهادات الصحية للعاملني
معلقة باملقصف

مالئمة عدد منافذ البيع مالئمة ارتفاع النافذة مع
طول الطالب
مع عدد الطالب
وجود مصيدة سليمة
الشفاط يعمل
للحشرات وتعمل بكفاءة
مطابقة مجيع األطعمة املباعة باملقصف لالئحة
املقاصف املدرسية
تناسب عدد العاملني
لعدد الطالب

تقدم املواد الغذائية حسب الشروط املذكورة بالئحة املقاصف
وجود آلية مكتوبة
يوجد سجل يتم فيه تسجيل املالحظات عن املقصف
لإلشراف الدوري على
أوالً بأول
املقصف

التقيد بالزي الرمسي

توجد متابعة للمالحظات

الدرجة
املستحقة

سابعاً :الصحة النفسية واإلرشاد
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ -الوقاية من املشاكل النفسية للطالب والعاملني
- 1نشر مفاهيم الصحة النفسية بني فئات
اجملتمع املدرسي

استغالل جمالس أولياء
األمور يف مناقشة املشكالت
النفسية والسلوكية اليت
قد مير بها الطالب يف هذه
املرحلة

إعداد نشرات توعوية
للطالب وأولياء األمور
للوقاية من املشكالت
النفسية والسلوكية

ال يوج ـ ــد

- 2وجود أنشطة توعية وإرشادية للوقاية من
املشكالت النفسية والسلوكية حسب املرحلة.

إعداد وتوزيع نشرات صحية حول مفاهيم الصحة
النفسية

- 3حصول بعض منسوبني املدرسة على دورات
متخصصة يف الصحة النفسية

استغالل اإلذاعة
املدرسية
إقامة برامج إذاعية
إرشادية ملناقشة
املشكالت النفسية
والسلوكية يف هذا
العمر للطالب

ثالث منسوبني حصلن على دورات

إلقاء حماضرة واحدة على األقل يف هذا اجلانب
تفعيل دور اإلرشاد
الطالبي حلل املشكالت
النفسية والسلوكية

التنسيق مع أطباء الوحدات
الصحية يف حالة وجود
مشكالت نفسية وعصبية

قيام هؤالء املنسوبني بتطبيق دورات للمنسوبني أو
للطالب

ب  -االكتشاف املبكر للمشاكل النفسية وكيفية التعامل معها
- 1حصر املشكالت النفسية
- 2وجود برامج لالكتشاف املبكر للمشاكل
النفسية وتدريب املعلمني عليها

- 4التعاون بني املدرسة واألسرة لدعم الطالب
املصابني مبشاكل نفسية أو سلوكية
- 5إحالة احلاالت اليت حتتاج إىل عالج للجهات
املختصة ومتابعتها.

ال يوج ـ ــد

- 3وجود تعليمات للتعامل مع احلاالت النفسية

يوجد سجل حلصر احلاالت

يوجد سجل مع وضع خطة العالج

تقديم برامج وقائية للمشكالت السلوكية والنفسية

تدريب للمعلمني على هذه الربامج

توجد تعليمات مكتوبة
ومعروفة للمعنيني باألمر
إرسال تقارير ألسرة
الطالب فقط

يوجد متابعة من املعلم حلث الطالب على إتباع خطة
تدوين أساليب التعامل مع كل حالة يف سجلها
املعاجلة اخلاصة بها
الطيب
لقاءات دورية مع تبادل
تواصل تليفوني مع أسرة
املعلومات واألدوار يف خطة
لقاءات يف جملس اآلباء مع والد الطالب
الطالب
املعاجلة

يوجد سجل حلصر احلاالت وإحالتها للجهات املختصة

توجد متابعة للحاالت والتأكد من استخدامها للعالج وحتسنها

الدرجة
املستحقة

سابع ًا  :الصحة النفسية واإلرشاد
النشــــــــاط الـــــــــدال
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ج -تعزيز الصحة النفسية للطالب والعاملني يف املدرسة
- 1إتاحة الفرصة للمعلمني والطالب للتعبري
عن آرائهم حبرية ومشاركتهم يف اختاذ القرارات
املدرسية.

- 3وجود عالقات جيدة بني مجيع فئات اجملتمع
املدرسي
- 4توجد برامج لذوي االحتياجات اخلاصة
واملوهوبني واملتفوقني

ال يوج ـ ــد

- 2وجود أنشطة اجتماعية للطالب يف املناسبات
املختلفة.

مت عمل لقاءات مفتوحة مع الطالب
حفلة استقبال الطالب يف
مستهل كل فصل دراسي

حفل تكريم األوائل
واملتميزين يف األنشطة
املختلفة

مت تعريف الطالب بآداب احلوار

نشاطات اجتماعية وتثقيفية يف املناسبات الوطنية والصحية والدينية واالجتماعية

ال توجد حاالت شجار أو تعدي بني الطالب واملعلمني
توجد برامج لذوي
االحتياجات اخلاصة

يوجد سجل وتوثيق هلذه
اللقاءات

توجد برامج للموهوبني

توجد أنشطة للتواصل االجتماعي
(مناسبات الزواج ،الوالدة ،وغريها)
توجد برامج للمتفوقني

الدرجة
املستحقة

ثامن ًا  :التواصل مع اجملتمع
النشــــــــاط الـــــــــدال
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أ -اشرتاك اجملتمع يف دعم املدرسة
تشكل اجمللس واإلطالع
على قاعات العضوات

- 1وجود جملس للمدرسة من األسرة التعليمية
وعدد من اآلباء
- 2التواصل مع مؤسسات اجملتمع احمللي
ال يوج ـ ــد

- 3مساهمة اجملتمع ومؤسساته يف دعم أنشطة
املدرسة (مادياً ومعنوياً).

توجيه دعوات وخطابات للمؤسسات املختلفة للتعريف بالربنامج و أهدافه (لإلطالع
على صور اخلطابات وسجل الصادر)
دعم مادي (طباعة
دعم علمي (حماضرات
قائمة املؤسسات اليت
مطبوعات – لوحات –
تقوم بها مؤسسات
ساهمت فعلياً يف دعم
توفري أدوات من قبل
اجملتمع يف املدرسة)
الربنامج
مؤسسات اجملتمع احمللي)
االستفادة من برامج
التوعية الصحية اليت
تقدمها املرافق الصحية
باملنطقة

- 4مشاركة املؤسسات الصحية بتقديم خدمات
صحية يف املدرسة (الوحدات واملراكز الصحية
والقطاع اخلاص)

انعقاد اجمللس يف
الفصل الدراسي األول

انعقاد اجمللس يف الفصل
الدراسي الثاني

االستفادة من املطبوعات
اليت توزعها املرافق
الصحية

مشاركة املرافق الصحية
يف دعم برامج الفحص
الطيب للطالب

رصد أنشطة اجمللس سواءً
يوجد سجل
يف املدرسة أو يف اجملتمع
لالجتماعات
احمليط بها
تبادل الزيارات بني املدرسة ومؤسسات اجملتمع احمللي
للتعريف بالربنامج
دعم معنوي (نشر
دعم للبيئة احمليطة
مفاهيم الربنامج يف
باملدرسة (رصف الشوارع –
الصحف واجملاالت
ردم املستنقعات وغريها)
وخطب املساجد)
مشاركة املرافق
مشاركة املرافق الصحية يف
الصحية يف استقبال
توفري خدمة تطعيم الطالب
وتدبري احلاالت
باملدرسة
اإلسعافية اليت حتدث
باملدرسة

ب  -مشاركة املدرسة يف خدمة اجملتمع احمليط

- 2املساهمة يف توعية اجملتمع احمليط باملدرسة
- 3مشاركة املدرسة يف األنشطة اجملتمعية

ال يوج ـ ــد

- 1االستفادة من مرافق املدرسة يف احملاضرات
العامة ألهل احلي وتعليم الكبار وأنشطة تعزيز
الصحة

يوجد أنشطة لتعليم
الكبار باملدرسة

مت عمل حماضرة توعوية صحية ألهل احلي

مشاركة آباء الطالب يف أنشطة تعزيز الصحة

مشاركة األهالي يف
املسابقات التثقيفية

توجد لوحات إرشادية معلقة خارج املدرسة

توزيع رسائل توعوية ألسر الطالب

املشاركة يف األنشطة اخلريية اليت تقوم بها اجلمعيات اخلريية

املشاركة يف املناسبات الوطنية والدينية مع مؤسسات
اجملتمع احمللي

الدرجة
املستحقة

تاسعاً  :الرتبية البدنية (خاص مبدارس البنني فقط)
النشــــــــاط الـــــــــدال
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الدرجة

1

1

أ -االهتمام بالرتبية البدنية
- 1مشاركة الطالب والكوادر الرتبوية

تنظيم مسابقا رياضية يف املدرسة

باألنشطة البدنية.
بعيداً عن التنافسية.

ال يوج ـ ــد

- 2إبراز اجلانب الرتبوي يف األنشطة البدنية

- 3تفعيل اجلانب التوعوي يف ممارسة

يف هذه املسابقات

اخلارجية على مستوى إدارة التعليم

تنظيم مسابقات رياضية ويتم التكريم وتوزيع اجلوائز من قبل الطالب

التكريم واجلوائز لكل املشاركني يف هذه املسابقات

املشاركني أنفسهم

من الطالب وال تقتصر على الفائزين فقط

تنظيم حماضرات توعوية بأهمية الرتبية

الرتبية البدنية

مشاركة الكوادر الرتبوية

وجود فرق رياضية متثل املدرسة يف املسابقات

البدنية

توزيع مطويات

استثمار اإلذاعة املدرسية يف االهتمام
بالرتبية البدنية

ب  -توفري البيئة املناسبة للمارسة األنشطة البدنية

البدنية

واإلصابات مع وجود ما يثبت تدريبه (شهادة)

املخصصة ملمارسة األنشطة البدنية

واإلصابات الرياضية يف املدرسة

- 2وجود أماكن وجتهيزات تساعد على
ممارسة األنشطة

ال يوج ـ ــد

- 1وجود آلية للتعامل مع اإلصابات

وجود معلم على األقل متدرب على اإلسعافات

توفر وسائل سالمة وأمان يف األماكن

توفري كتيبات لإلسعافات األولية

وجود مكان خمصص ملمارسة األنشطة البدنية كامللعب أو الصالة أو املضمار

توفر بعض التجهيزات واألدوات الالزمة ملمارسة
تلك األنشطة

املستحقة

