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وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم
قــرار وزاري
رقـــم 2018 /20
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم الطابــور املدر�ســـي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم الطابور املدر�سي  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من  11فرباير 2018م .
�صدر فـي 1439 / 5 / 7 :هـ
املوافــــق 2018/ 1 /25 :م
د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ــم
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الئحـــة تنظيـــم الطابــــور املدر�ســــي
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــــوزارة :
وزارة الرتبيــة والتعلي ــم .
 - 2الوزيــــر :
وزي ــر الرتبي ــة والتعلي ــم .
 - 3الطابــور املدر�ســـي :
ا�صطفاف الطلبة فـي بداية كل يوم درا�سي بال�ساحة املخ�ص�صة لذلك حتت �إ�شراف
�شاغلــي وظائــف �أع�ض ــاء الهيئ ــة الإداري ـ ــة والتدري�سي ــة والوظائ ــف املرتبط ــة به ــا ،
لأداء فعاليات الطابور املدر�سي .
 - 4ال�صيحــــات :
عبارات حتفـيزية يرددها قائد الطابور والطلبة فـي �أثناء ت�أدية الطابور املدر�سي .
 - 5الن�شيـــد الوطنــي :
الن�شيد الوطني للدولة .
 - 6قائــد الطابــور املدر�ســي :
معلم مادة الريا�ضة املدر�سية باملدر�سة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة املدار�س التي ت�شرف عليها الوزارة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد بداية توقيت اليوم الدرا�سي للمدار�س ال�صباحية وامل�سائية ،
على �أن يبد�أ توقيت الطابور املدر�سي بعد ا�صطفاف الطلبة مبا�شرة .
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وتكــون امل ــدة املح ــددة للطابـ ــور املدر�ســي علــى النح ــو الآتــي :
�أوال  :املدار�س ال�صباحية :
 -التوقيت ال�شتوي  ،ومدته ( )15خم�س ع�شرة دقيقة . -التوقيت ال�صيفـي  ،ومدته ( )10ع�شر دقائق .ثانيا  :املدار�س امل�سائية :
 -التوقيت ال�شتوي  ،ومدته ( )10ع�شر دقائق . -التوقيت ال�صيفـي  ،ومدته ( )5خم�س دقائق .املــادة ( ) 4
تـ�ؤدى فعاليـات الطابـور املدر�سـي علـى الرتتيـب الآتـي :
1 - 1اال�صطفاف .
2 - 2ال�صيحات .
3 - 3متارين الإحماء الريا�ضية .
4 - 4مرا�سم رفع علم الدولة .
5 - 5الإذاعة املدر�سية .
6 - 6االن�صراف .
املــادة ( ) 5
ت�ؤدى ال�صيحات بداية الطابور املدر�سي ل�ضبط الطلبة وفق الآتي :
قائــد الطابـــور املدر�ســـي

الطــــــــالب

وطنـ ـ ـ ــي
عـ ـ ـ ـ ـ ــا�ش

عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
املــادة ( ) 6

يجب �أن يت�ضمن الطابور املدر�سي متارين الإحماء الريا�ضية وفق الآتي :
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1 - 1ميـ ــار�س الطلبـ ــة م ــن ال�ص ــف الأول حت ــى ال�ص ــف الرابع مترين ــني م ــن متاري ــن
الإحماء الريا�ضية .
2 - 2ميـ ــار�س الطلب ــة مــن ال�صــف اخلام ــ�س حتــى ال�صــف الثانــي ع�شر مترينــا واح ــدا
من متارين الإحماء الريا�ضية .
املــادة ( ) 7
يجــب على كافة امل ــدار�س التجدي ــد والتنويع فـي متارين الإحمـ ــاء الريا�ضيــة ط ــوال الع ــام
الدرا�سي مبا يتنا�سب مع الفئة العمرية للطلبة .
املــادة ( ) 8
يجب �أن ت�ؤدى مرا�سم رفع علم الدولة فـي �أثناء الطابور املدر�سي على النحو الآتي :
1 - 1رفــع علم الدولة من قبل فرق الأ�شبال والزهــرات � ،أو فرق الك�شافة واملر�شدات ،
�أو بينهما ب�صفة دورية  ،بح�سب الأحوال .
2 - 2عــزف ال�ســالم ال�سلطانـي من قبـل الفريق املو�سيق ــي باملدر�س ــة وترديد الن�شيــد
الوطني كامال من قبل الطلبة و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والتدري�سية والوظائف
املرتبطة بها .
3 - 3الهتـ ــاف من قبل الطلبــة برتدي ــد العبارتــني الآتيت ــني ( )3ثالث مــرات  " :حتيـ ــا
�سلطن ــة عمــان ح ــرة "  " ،يعي�ش جاللة ال�سلطان قابو�س املعظــم " بع ــد �أداء الن�شيد
الوطني .
املــادة ( ) 9
تع ــد فق ــرات الإذاعــة املدر�سي ــة من قب ــل الطلبة حت ــت �إ�شــراف م�شـرف جماع ــة الإذاعـ ــة
املدر�سية  ،و�أخ�صائي الأن�شطة املدر�سية  ،على �أن ي�شمل الآتي :
1 - 1القر�آن الكرمي  ،احلديث ال�شريف .
2 - 2برامج متنوعة يراعى فـيها التجديد فـي فقرات الإذاعة املدر�سية .
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�3 - 3أن تكون على نحو دوري بني الف�صول الدرا�سية لل�صفوف من الأول حتى العا�شر
لإ�شراك �أكرب عدد من طلبة املدر�سة فـي تقدمي فقرات الإذاعة املدر�سية .
4 - 4يكون �إعداد وتقدمي فقرات الإذاعة املدر�سية من قبل طلبة ال�صفـني احلادي ع�شر ،
والثاين ع�شر من ذوي املهارات والإجادات املختلفة اخلا�صة بجماعات الأن�شطة
املدر�سية لتنمية ميولهم  ،و�إبرازها .
5 - 5اال�ستعانة بدليل املنا�سبات والفعاليات واالحتفاالت املعتم ــد م ــن الوزارة  ،عند �إعداد
فقرات الإذاعة املدر�سية اخلا�صة باملنا�سبات املحلية والدينية والعربية والعاملية .
املــادة ( ) 10
تعزف املو�سيقى امل�صاحبة الن�صراف الطلبة من الطابور املدر�سي �إىل الف�صول الدرا�سية
مبا يتنا�سب مع الإيقــاع احلرك ــي ل�سري الطلبة � ،شريطـة �أن تكـون املعزوفــات مــن الأنا�شيــد
الوطنية �أو الفلكلور العماين لرت�سيخ الهوية العمانية فـي نفو�س الطلبة .
املــادة ( ) 11
على فرق الأ�شبــال والزهرات وفرق الك�شافة واملر�ش ــدات االلت ــزام بارتــداء ال ــزي الك�شفـ ــي
والإر�شادي .
املــادة ( ) 12
على فـرق الأ�شبــال والزهرات وفرق الك�شافة واملر�شدات وطلب ــة الإدارة الطالبيــة  -حتــت
�إ�شراف معلمي املناوبة اليومية  -القيام بالآتي :
1 - 1الت�أكد من خلو القاعات الدرا�سية من الطلبة فـي فرتة �إقامة الطابور املدر�سي .
2 - 2تنظيم الطلبة .
3 - 3رفع علم الدولة .
4 - 4متابعة ان�صراف الطلبة من الطابور املدر�سي .
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املــادة ( ) 13
على معلمي مادة املهارات املو�سيقية القيام بالآتي :
1 - 1تدريب طلبة املدر�سة فـي ح�صة املهارات املو�سيقية على ترديد الن�شيد الوطني .
2 - 2تدريب طلبة الفريق املو�سيقي باملدر�سة علـ ــى ع ــزف ال�ســالم ال�سلطان ــي با�ستخدام
جميع الآالت املو�سيقية املتوافرة باملدر�سة .
املــادة ( ) 14
على �أق�س ــام الك�شاف ــة واملر�شــدات باملديري ــات /الإدارة التعليميـ ــة تدريـ ــب قـ ــادة الك�شافـ ــة
واملر�شدات والفرق الك�شفـية والإر�شادية على مرا�سم رفع علم الدولة .
املــادة ( ) 15
يلتزم �شاغلو وظائف �أع�ضاء الهيئة الإدارية والتدري�سية والوظائف املرتبطة بها بح�ضور
الطابور املدر�سي .
املــادة ( ) 16
يجب الإ�شراف على الطابور املدر�سي  ،وفق الآتي :
1 - 1يتوىل مدير املدر�سة وم�ساعدوه الإ�شراف العام .
2 - 2يتوىل قائ ــد الطابـ ــور املدر�سي  ،واملعلم ــون املناوبـ ــون  ،ومعلــم احل�صة الأول ــى ،
م�س�ؤولية متابعة ا�صطفاف الطلبة فـي �ساح ــة الطاب ــور املدر�س ــي  ،ومتابع ــة �أداء
متاريــن الإحم ــاء الريا�ضيـ ـ ــة  ،ومرا�سم رف ــع عل ــم الدولـ ـ ــة  ،وان�صـ ــراف الطلب ــة
من �ساح ــة الطابـ ــور املدر�س ــي .
3 - 3يتوىل �أخ�صائيو الأن�شطة املدر�سية  ،وم�شرف جماعة الإذاعة املدر�سية م�س�ؤولية
الإ�شراف على تنفـيذ فقرات الإذاعة املدر�سية .
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4 - 4يتوىل معلم ــو مـ ــادة املهارات املو�سيقيـ ــة م�س�ؤولي ــة الإ�شــراف على عــزف ال�س ــالم
ال�سلطاين  ،وامل�سري الن�صراف الطلبة من �ساحة الطابور املدر�سي .
5 - 5يتوىل معلم ــو م ــادة الريا�ضة املدر�سي ــة قيادة الطابور املدر�سـ ــي وتدريب طلبة
احللقة الثانية والتعليم ما بعد الأ�سا�سي على ذلك .
املــادة ( ) 17
يلتزم قائد الطابور املدر�سي باحل�ضور �إىل �ساحة الطابور قبل ا�صطفاف الطلبة  ،للوقوف
على ا�ستعدادات تنفـيذ فعاليات الطابور املدر�سي .
املــادة ( ) 18
يلتـ ــزم امل�شرفـ ــون الإداريون والرتبويون و�أخ�صائيو الأن�شطة وم�شرف ــو الإر�شاد االجتماعي
والنف�ســي وم�شرف ــو الدمـ ــج وال�صعوبات و�أخ�صائيــو التوعي ــة ال�صحيــة بح�ض ــور الطاب ــور
املدر�سي فـي �أثناء زياراتهم للمدار�س .
املــادة ( ) 19
فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة تطبق �إجراءات امل�ساءلة الإدارية املن�صو�ص عليها
فـي قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120والئحته التنفـيذية
ال�ص ــادرة بالق ــرار رقم  ، 2010/9والئح ــة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكوميــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم  ، 2017/234والالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم  2017/287بح�سب الأحوال .

