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وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم
قـــرار وزاري
رقـــم 2019/120
ب�إ�صــدار الئحــة جمالــ�س �أوليــاء الأمـــور
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى الئحة جمال�س الآباء والأمهات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 99/10
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة جمال�س �أولياء الأمور  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رقم  99/10امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحـة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 9 / 17 :هـ
املوافــــق 2019 / 5 / 23 :م

د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ــة والتعل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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الئحــة جمالـــ�س �أوليــاء الأمــور
الف�صـــل الأول
تـعريفــــات
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 :
الـــوزارة :
وزارة الرتبية والتعليم .
املديريـــة :
املديرية العامة للرتبية والتعليم باملحافظة .
املديــــر العــام :
مدير عام املديرية .
ولــي الأمـــر :
من يتولى رعاية الطالب وتربيته كالويل  ،والو�صي  ،واجلهات املنوط بها تقدمي الرعاية
البديلة .
املدر�ســـــة :
املدر�سة احلكومية التابعة للوزارة .
جملــ�س املدر�ســة :
جمل�س �أولياء الأمور باملدر�سة .
جملــ�س الواليـــة :
جمل�س �أولياء الأمور بالوالية .
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الف�صــل الثانـــي
اجلمعيـة العموميــة ملجلـ�س املدر�سـة وجملـ�س الواليـة
املــادة ( ) 2
ت�شكل اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة برئا�سة مدير املدر�سة  ،وع�ضوية كل من :
1 -1جميع �أولياء �أمور الطلبة باملدر�سة .
2 -2جميع �أع�ضــاء الهيئــة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها  ،وممــر�ض ال�صح ــة
املدر�سية � -إن وجد . -
ويكون م�ساعد مدير املدر�سة مقررا  ،ويحل حمله فـي حالة غيابه �أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية ،
وفـي ح ــال ع ــدم وجود �أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية يكلف رئي�س االجتماع من ي ــراه منا�سبــا
باملدر�سة .
املــادة ( ) 3
ت�شكــل اجلمعيــة العموميــة ملجل�س الوالية برئا�سة وايل الوالية �أو نائبه فـي حالة غيابــه ،
وع�ضوية كل من :
1 -1املدير العام �أو �أحد م�ساعديه � ،أو مدير دائرة �أو مكتب الإ�شراف الرتبوي .
2 -2ممثلي املجل�س البلدي بالوالية .
3 -3ممثلني من امل�ؤ�س�س ــات احلكوميـة ال يقــل عددهــم عن ( )2ع�ضوي ــن  ،وال يزيد
على (� )6ستة �أع�ضاء  ،يختارهم الرئي�س .
4 -4ر�ؤ�ساء جمال�س �أولياء الأمور مبدار�س الوالية ونوابهم .
5 -5عدد ( )3ثالثة من �شاغلي وظيفة م�شرف � ،أو م�شرف �أول باملديرية .
ويكون �أحد م�شرفـي الإدارة املدر�سية �أو �أحد مديري املدار�س مقررا للجمعية العمومية ،
يختاره مدير دائرة تنمية املوارد الب�شرية باملديرية .
املــادة ( ) 4
تتولى اجلمعية العمومية لكل من جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية فـي اجتماعها الأول
القيام بالآتي :
1 -1ت�شكيل املجل�س اجلديد .
2 -2مناق�شة تقرير �أعمال املجل�س ال�سابق خالل الدورة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 5
يقوم مدير املدر�سة بدعوة �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة  ،ويقوم وايل الوالية
بدعوة �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني
على الأقل  ،مت�ضمنة تاريخ ومكان االجتماع  ،وجدول الأعمال .
املــادة ( ) 6
جتتمع اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة اجتماعا عاديا مرة واحدة خالل دورة املجل�س ،
يعقد فـي موعد �أق�صــاه نهايـة ال�شهــر الأول من بــدء الف�صل الدرا�س ــي الأول  ،ويخ�صـ�ص
لت�شكيل واختيار �أع�ضاء وجلان املجل�س  ،ويجوز �أن جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا غري
عادي بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضت احلاجة لذلك  ،ويكون اجتماع اجلمعية العمومية
�صحيحا �إذا ح�ضره ( )%10ع�شرة باملائة من عدد �أع�ضائها على الأقل  ،ف�إذا مل يكتمل
هذا العدد فـي املوعد املحدد لالجتماع ي�ؤجل ملدة �ساعة يكون االجتماع بعدها �صحيحا �إذا
ح�ضره ( )%5خم�سة باملائة من عدد �أع�ضائها  ،ف�إذا مل يكتمل هذا العدد ي�ؤجل االجتماع
�إلى موعد �آخر يحدده مدير املدر�سة ويخطر به الأع�ضاء  ،وفـي هذه احلالة يكون االجتماع
�صحيحا �إذا ح�ضره ما ال يقل عن العدد املقرر لأع�ضاء جمل�س املدر�سة � ،شريطة �أن يكون
عدد �أولياء الأمور �أكرث من ثلث عدد احلا�ضرين .
املــادة ( ) 7
جتتمع اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية اجتماعا عاديا مرة واحدة خالل دورة املجل�س ،
وذلك فـي موعد �أق�صاه نهاية ال�شهر الثاين من ب ــدء الف�صل الدرا�ســي الأول  ،ويج ــوز �أن
جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا غري عادي بدعوة من رئي�س اجلمعية العمومية خالل
�ساعات العمل الر�سمي كلما اقت�ضت احلاجة لذلك  ،ويكون اجتماع اجلمعية العمومية
�صحيحا �إذا ح�ضره ( )%50خم�سون باملائة من عدد �أع�ضائها على الأقل  ،ف�إذا مل يكتمل
الن�صاب فـي املوعد املحدد لالجتماع ي�ؤجل ملدة �ساعة  ،يكون االجتماع بعدها �صحيحا
�إذا ح�ضره ( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من عدد �أع�ضائها  ،ف�إذا مل يكتمل هذا العدد
ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر يحدده رئي�س اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،ويخطر
به الأع�ضـاء  ،ويكون االجتماع التايل �صحيحا �إذا ح�ضـره ( )%5خم�ســة باملائــة مــن عــدد
�أع�ضائها � ،شريطة �أن يكون عدد �أولياء الأمور �أكرث من ثلث عدد احلا�ضرين .
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املــادة ( ) 8
ت�صدر تو�صيات وقرارات اجلمعية العمومية ملجل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
الف�صــل الثالـــث
جملـــ�س املدر�ســة
املــادة ( ) 9
ي�شكل جمل�س املدر�سة برئا�سة �أحد �أولياء الأمور  ،وع�ضوية كل من :
1 -1مدير املدر�سة  ،نائبا للرئي�س .
� )7( 2 -2سبعة من �أولياء الأمور �إذا كان عدد الطلبة يقل عن (� )400أربعمائة طالب ،
و ( )8ثمانية �إذا كان عدد الطلبة يرتاوح بني (� )400أربعمائة و (� )600ستمائة
طالب  ،و ( )10ع�شرة �إذا كان عدد الطلبة يزيد على (� )600ستمائة طالب ،
ينتخبهم ممثلوهم فـي اجتماع اجلمعية العمومية .
 )5(3 -3خم�سـة من �أع�ضــاء الهيئة التدري�سيــة والوظائ ــف املرتبطــة بها �إذا كان
عدد الطلبة يقل عن (� )400أربعمائة طالب  ،و (� )7سبعة �إذا كان عدد الطلبة
يرتاوح بني (� )400أربعمائة و (� )600ستمائة طالب  ،و ( )10ع�شرة �إذا كان عدد
الطلبة يزيد على (� )600ستمائة طالب  ،ينتخبهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
والوظائـ ــف املرتبطـ ــة به ــا فـ ــي اجتم ــاع اجلمعيـ ــة العموميــة  ،علــى �أن يك ــون
من بينهم الأخ�صائي االجتماعي  ،والأخ�صائي النف�سي .
�4 -4أخ�صائي �أن�شطة مدر�سية  ،و�أخ�صائي توجيه مهني .
5 -5م�ساعــد مدي ــر املدر�ســة  ،وفــي حالــة وجــود م�ساعــد �آخــر ملديــر املدر�ســة يكــون
�أحدهما ع�ضوا  ،والآخر مقررا .
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء جمل�س املدر�سة ومقررها قرار من املدير العام .
املــادة ( ) 10
يتولى جمل�س املدر�سة ممار�سة املهام الآتية :
�1-1إعداد برنامج عمل لتنفـيذ مهامه خالل دورته .
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2-2تنفـيذ تو�صيات اجلمعية العمومية باملدر�سة  ،وقرارات جمل�س الوالية .
�3-3إعداد �آليات ملتابعة وتقييم العالقة بني املجل�س و�أولياء الأمور .
4-4توعية �أولياء الأمور ب�أهمية متابعة الأبناء وتوفـري املناخ الأ�سري املالئم لتلبية
احتياجاتهم النف�سية  ،واالجتماعية  ،والرتبوية  ،وال�صحية .
5-5امل�شاركة فـي الأن�شطة والفعاليات املدر�سية التي تقام على م�ستوى املدر�سة .
6-6امل�شاركــة ف ــي تنظيــم اللقــاءات الرتبوي ــة التي تعقده ــا �إدارة املدر�س ــة مــع الهيئ ــة
التدري�سيــة و�أوليــاء الأمــور ملناق�شة امل�ستـ ــوى التح�صيل ـ ــي للطلب ـ ــة وامل�ستجـ ــدات
الرتبوية .
7-7تكرمي �أولياء الأمور الذين �شاركوا بجهود مميزة فـي فعاليات املدر�سة �أو جمل�س
املدر�سة .
8-8امل�شاركة فـي حل امل�شكالت الطالبية  ،والظواهر ال�سلبية باملدر�سة واملجتمع .
9-9رفـ ــع تقري ــر فـي نهاي ــة ك ــل ع ــام درا�سـ ــي عـن �أن�شطة ومنج ــزات جمل�س املدر�سة
�إلى املدير العام  ،و�إر�سال ن�سخة منه �إلى رئي�س جمل�س الوالية وفق النموذج املعد
لذلك .
املــادة ( ) 11
يكون ملجل�س املدر�سة ف ــي �سبيل ممار�سة مهامه ت�شكيل جلان من ب ــني �أع�ضائه كاللجنة
التعليمية  ،واللجنة االجتماعية  ،وجلنة الأن�شطة املدر�سية  ،واللجنة املالية .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة التعليمية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1تقدمي االقرتاحات لتجويد وحت�سني العمل املدر�سي  ،وامل�ساهمة فـي تنفـيذ خطة
املدر�سة .
2-2متابعة م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة  ،واقرتاح اخلطط وتنفـيذ الربامج
والفعاليات للنهو�ض به .
3-3توعية �أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح املنظمة للعمل املدر�سي .
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4-4امل�شاركة فـي تكرمي الطلبة املجيدين فـي التح�صيل الدرا�سي على م�ستوى املدر�سة .
5-5حث �أولياء الأمور فـي املدر�سة على امل�شاركة فـي متابعة الأبناء  ،وتوفـري املناخ
الأ�سري املالئم للدرا�سة والتح�صيل  ،وم�شاركة املدر�سة فـي خطط رعاية الفئات
املختلفة من الطلبة .
6-6رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س املدر�سة عن �أن�شطة اللجنة ،
وال�صعوبات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 13
تخت�ص اللجنة االجتماعية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1مد ج�سور التعاون بني املدر�سة واجلهات احلكومية واخلا�صة  ،وتنظيم �أن�شطة
وبرامج فعالة ت�ؤكد دور املدر�سة فـي البيئة املحلية .
2-2امل�شاركة فـي رعاية الطلبة ذوي احلاالت االجتماعية وال�صحية .
3-3امل�ساهمـ ــة فــي تنظيــم برامــج توعويــة للطلبة و�أف ـ ــراد املجتم ــع تتعلـ ــق بامل�شك ـ ــالت
والظواهر االجتماعية وال�صحية .
4-4بث روح التعاون بني جمل�س املدر�سة  ،و�أولياء �أمور الطلبة .
5-5تر�سيخ مفاهيم القيم املجتمعية فـي نفو�س الطلبة .
6-6غـر�س ثقافــة العمــل التطوعــي ل ــدى الطلبــة  ،وتنفـيـذ برامج تطوعيـة متنوعــة
خلدمة املجتمع .
7-7رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س املدر�سة عن �أن�شطة اللجنة ،
وال�صعوبات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 14
تخت�ص جلنة الأن�شطة املدر�سية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1امل�شاركة فـي التخطيط لبع�ض الفعاليات والأن�شطة .
2-2م�شاركة املدر�سة فـي تفعيل خمتلف امل�سابقات والأن�شطة املدر�سية .
3-3م�شاركة املدر�سة فـي تنظيم املحا�ضرات والندوات بهدف تثقيف الطلبة وتوعيتهم .
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4-4امل�ساهمة فـي تنفـيذ برامج م�شرتكة بني طلبة املدر�سة  ،ونظرائهم فـي املدار�س
الأخرى مب�شاركة �أولياء الأمور لتعزيز ال�سلوك ال�سليم والق�ضاء على العادات
غري املرغوب فـيها .
5-5تكرمي �أولياء الأمور الذين كانت لهم م�شاركات وجهود مميزة فـي فعاليات املدر�سة .
6-6رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س املدر�سة عن �أن�شطة اللجنة ،
وال�صعوبات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 15
تخت�ص اللجنة املالية مبجل�س املدر�سة بالآتي :
1-1ر�صد التربعات املالية والعينية فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لها .
2-2العمل على حتديد جوانب ال�صرف بناء على ما مت �إقراره من قبل �أع�ضاء املجل�س .
3-3مراجعــة فواتيــر ال�شــراء وال�صــرف اخلا�ص ــة باملجل ــ�س للت�أك ــد مـ ــن �صحتهــا ،
واالحتفاظ بها م�صنفة ح�سب النظم املالية املعمول بها .
4-4الإ�شراف على جرد عهدة املجل�س  ،وحفظها  ،ومتابعة تفعيلها .
املــادة ( ) 16
يجتمـع جمل�س املدر�سـة اجتماعــا عاديــا مرتــني علـى الأق ــل فـي الف�صل الدرا�سي الواحد
بدعوة من رئي�سه  ،ويجوز له �أن يجتمع اجتماعا غري عادي بناء على طلب من ()%75
خم�سة و�سبعني باملائة من �أع�ضائه على الأقل  ،ويكون االجتماع �صحيحا �إذا ح�ضره ()%75
خم�سة و�سبعون باملائة من عدد �أع�ضائه على الأقل على �أن يكون من بينهم ما ال يقل عــن
( )%50خم�سـني باملائة من ممثلي �أولياء الأمور باملدر�سة  ،ف�إذا مل يكتمل الن�صاب فـي
املوعـد املحدد لالجتماع ي�ؤجل ملدة �ساعة  ،ويكون االجتماع بعدها �صحيحا �إذا ح�ضره
على الأقل ( )%50خم�سون باملائة من �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم ما ال يقل عن
( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من ممثلي �أولياء الأمور باملدر�سة  ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب
ي�ؤجل االجتماع �إلى موعد �آخر  ،يخطر به �أع�ضاء جمل�س املدر�سة ويكون االجتماع التايل
�صحيحا بح�ضور �أي عدد من �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم ( )3ثالثة من ممثلي �أولياء
الأمور باملدر�سة على الأقل  ،وفـي جميع الأحوال ي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور الرئي�س
�أو نائبه .
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املــادة ( ) 17
يجوز ملجل�س املدر�سة �أن يدعــو �إلــى اجتماعاتـ ــه مــن ي ــرى اال�ستعان ــة به ــم ف ــي ممار�سـ ــة
اخت�صا�صات ــه  ،دون �أن يك ــون لهــم �صــوت معدود  ،كما يجوز له �أن يدع ــو �إلــى اجتماعاتـ ــه
ممثلـني عن طلبــة املدر�س ــة للتعرف على احتياج ــات الطلبـة وم�شكالتهم العامـة والتعـاون
فـي امل�شاريع املختلفة .
املــادة ( ) 18
ال يجوز لويل الأمر تر�ؤ�س �أكرث من جمل�س مدر�سة خالل دورة املجل�س .
يجب �أال تزيد فرتة ع�ضوية رئي�س جمل�س املدر�سة على ( )2دورتني متتاليتني .
الف�صـــل الرابـــع
جملـــ�س الواليـــة
املــادة ( ) 19
ي�شكل جمل�س الوالية برئا�ســة وايل الوالية �أو من ينوب عنه فـي حالة غيابــه  ،وع�ضوي ــة
كل من :
1-1ع�ضو املجل�س البلدي  ،تختاره اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية  ،ويكون نائبا
للرئي�س .
� )4(2-2أربعة من ر�ؤ�ساء ومديري اجلهات (احلكومية) �إذا كان عدد مدار�س الوالية
يزيد على ( )10ع�شر مدار�س  ،و( )2اثنني �إذا كان عدد املدار�س يقل عن ()10
ع�شر مدار�س تختارهم اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
 )2(3-3ممثلني على الأقل و(� )4أربعة على الأكرث من ر�ؤ�ساء ومديري م�ؤ�س�سات
و�شركات القطاع اخلا�ص تختارهم اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
4-4رئي�س النادي الريا�ضي بالوالية ورئي�سة جمعية املر�أة العمانية � -إن وجدا . -
 )3(5-5ثالثــة مــن ر�ؤ�س ــاء جمال�س املــدار�س بالوالية تنتخبهــم اجلمعيــة العمومي ــة
ملجل�س الوالية .
 )2(6-6اثنــني م ــن مدي ــري امل ــدار�س  ،و( )2اثنتني م ــن مدي ــرات امل ــدار�س تنتخبه ــم
اجلمعية العمومية ملجل�س الوالية .
 )2(7-7اثنـ ــني مـ ــن م�شرفـي امل ــادة  /املجــال الذي ــن ي�شرف ـ ــون علــى م ـ ــدار�س الواليــة
يتــم تر�شيحهم من قبل املدير العام .
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�8-8أح ــد م�شرفـ ــي الإدارة املدر�سية بالوالية �أو �أحـ ــد مدي ــري املدار�س يتــم تر�شيحــه
من قبل املدير العام  ،ويكون ع�ضوا  ،ومقررا .
وي�ص ــدر بت�سميــة �أع�ضــاء جمــل�س الوالية ومقررها ق ــرار مــن وكيــل الــوزارة للتخطيــط
الرتبوي وتنمية املوارد الب�شرية .
املــادة ( ) 20
يتولى جمل�س الوالية ممار�سة املهام الآتية :
1-1تنفـيذ تو�صيات اجلمعية العمومية بالوالية .
2-2توثيق التوا�صل بني جمال�س املدار�س بالوالية واجلهات احلكومية والأهلية .
3-3تعزيز العالقة بني مدار�س الوالية وم�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص من خالل
اللقاءات التعريفـية وخمتلف جماالت التعاون الرتبوي .
4-4تنفـيذ زيارات تبادلية مع جمال�س املدار�س بالتن�سيق مع املديرية .
5-5امل�شاركة ف ــي تكرمي الطلبة املجيدين فـي التح�صيل الدرا�سي واملجيدين مـن �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها باملدار�س بالتن�سيق مع املديرية .
6-6امل�شاركة فـي حل امل�شكالت الطالبية  ،والظواهر ال�سلبية باملدار�س واملجتمع .
7-7مواف ــاة املديـ ــر العام وجمال ــ�س املـ ــدار�س بت�شكي ــل جمل ــ�س الوالي ــة  ،وخط ــة عملـه
خالل فرتة ال تزيد على �أ�سبوعني من ت�شكيله .
8-8االطــالع علــى امل�ستج ــدات الرتبوي ــة وامل�ساهم ــة فـ ــي التطوي ــر الرتب ــوي وال�سع ــي
لنقلها ون�شرها على النحو الأمثل .
9-9درا�س ـ ـ ــة الربامـ ـ ـ ــج وامل�شاري ـ ـ ــع التطويري ـ ـ ــة املقرتح ــة مــن جمال ـ ـ ــ�س امل ـ ـ ـ ــدار�س ،
ورفــع مــا يراه منا�سبا منها �إلى املدير العام .
1010امل�شاركة فـي الفعاليات والأن�شطة التي تقام على م�ستوى مدار�س الوالية .
1111تنفـيذ بع�ض الفعاليات واللقاءات الرتبوية الهادفة من خالل جلان املجل�س .
1212درا�سة تقارير جمال�س املدار�س بالوالية  ،واتخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
�1313إعداد �سجل ملجال�س املدار�س بالوالية وفق النموذج املعد لذلك .
1414رف ــع تقري ــر فـي نهاي ــة العـ ــام الدرا�سـ ــي عن �أن�شطة ومنج ــزات جمل ــ�س الوالي ــة
�إلى املدير العام وفق النموذج املعد لذلك  ،على �أن تر�سل ن�سخة من هذا التقرير
�إلى حمافظ املحافظة  ،والوزارة .
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املــادة ( ) 21
يكون ملجلــ�س الواليــة فـي �سبيــل ممار�س ــة مهامـ ــه ت�شكيل جلــان من بــني �أع�ضائــه كاللجنة
التعليمية  ،واللجنة االجتماعية  ،واللجنة املالية .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اللجنة التعليمية مبجل�س الوالية بالآتي :
1-1متابعة م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب  ،واقرتاح اخلطط والربامج للنهو�ض به .
2-2العمــل على االت�صــال ب�أ�ســر الطــالب ذوي االحتياج ــات اخلا�صة  ،وحـ ــث �أوليـ ــاء
الأمور على امل�شاركة فـي متابعة الأبناء  ،وتوفـري املناخ الأ�سري املالئم للدرا�سة
والتح�صيل .
3-3توعية �أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح املنظمة للعمل املدر�سي .
4-4حث الطالب على اجلدية فـي الدرا�سة واحرتام النظام املدر�سي  ،واحرتام �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها  ،واحرتام كافة العاملني باملدر�سة ،
واملحافظة على الكتب واملرافق املدر�سية .
5-5املعاونة فـي التو�صل �إلى و�سائل فعالة للحد من ظاهرة غياب الطلبة � ،أو ت�سربهم
درا�سيا � ،أو هروبهم من املدر�سة .
6-6ح�صر الطلبة املجيدين فـي التح�صيل الدرا�سي والأن�شطة املدر�سية على م�ستوى
الوالية .
7-7ح�صر املجيدين من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها مبدار�س
الوالية  ،وذلك بالتن�سيق مع املديرية .
8-8القيام مبا ي�سند �إليها من �أعمال ذات �صلة ب�ش�ؤون الطلبة والتعليم .
9-9رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س الوالية عن �أن�شطة اللجنة
والتحديات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
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املــادة ( ) 23
تخت�ص اللجنة االجتماعية مبجل�س الوالية بالآتي :
1-1العمل على �إيجاد عالقات وطيدة ومتبادلة بني املدر�سة  ،واجلهات احلكومية
واخلا�صة من خالل تنظيم �أن�شطة وبرامج فعالة ت�ؤكد دور املدر�سة فـي البيئة
املحلية .
2-2اقرتاح امل�شروعات التي حتتاج �إليها املدر�سة  ،والعمل على توفـري متطلباتها ،
والإ�شراف عليها ومتابعتها .
3-3درا�ســة امل�شك ــالت والظواهر ال�سلوكية وال�صحية املوجــودة باملجتمـع  ،التي ت�ؤثر
علـى م�ستــوى حت�صيــل الطلب ــة  ،وتقدمي احللول املنا�سبة لهـا من خ ــالل تنظيــم
برامج توعية للطالب واملجتمع .
4-4رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي �إلى رئي�س جمل�س الوالية عن �أن�شطة اللجنة
والتحديات التي واجهتها  ،واملقرتحات التطويرية .
املــادة ( ) 24
تخت�ص اللجنة املالية مبجل�س الوالية بالآتي :
1-1ر�صد التربعات املالية والعينية فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لها .
2-2العمل على حتديد جوانب ال�صرف بناء على ما مت �إقراره من قبل �أع�ضاء املجل�س .
3-3مراجعـ ــة فواتي ــر ال�ش ــراء وال�صرف اخلا�ص ــة باملجل ــ�س للت�أك ــد م ــن �صحته ــا ،
واالحتفاظ بها م�صنفة ح�سب النظم املالية املعمول بها .
4-4الإ�شراف على جرد عهدة املجل�س  ،وحفظها  ،ومتابعة تفعيلها .
املــادة ( ) 25
يجتم ــع جملــ�س الواليــة اجتماعــا عادي ــا مرة واحدة خالل العام الدرا�سي الواحد بدعــوة
من رئي�سه  ،وجتوز الدعوة الجتماع غيــر عــادي متــى اقت�ضت احلاج ــة لذلك  ،ويك ــون
اجتماع جملـ�س الوالية �صحيحا �إذا ح�ضـره ( )%50خم�سون باملائة من �أعـ�ضائه على الأقل ،
ف�إذا مل يكتمل الن�صاب ي�ؤجل االجتماع ملدة �ساعة  ،ف�إذا مل يكتمل العدد ي�ؤجل االجتماع
ملوعـ ــد �آخـ ــر يخط ــر ب ــه الأع�ض ــاء  ،ويك ــون االجتم ـ ــاع التالـ ــي �صحيحـ ــا بح�ضـ ـ ــور �أي عــدد
من �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم ممثلون عن �أولياء الأمور .
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الف�صـــل اخلامـــ�س
املــــوارد املاليــــة
املــادة ( ) 26
يج ــوز ملجلـ ــ�س املدر�س ــة وجمل ــ�س الوالي ــة قب ــول امل�ساهمـ ــات والتربعات املاليـ ــة والعينيـ ــة
من داخل ال�سلطنة على �أن يكون ذلك فـي حدود الأن�شطة التي متار�سها املدر�سة  ،وال يجوز
لهما تلقي امل�ساهمات املالية والعينية من خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 27
يجب �أن يكون لكل من جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ح�ساب م�صرفـي خا�ص بهما لدى
�أحد امل�صارف املحلية  ،على �أن توافق عليه الوزارة .
املــادة ( ) 28
ت�صدر �أوامر ال�صرف مبوجب قرار من رئي�س جمل�س املدر�سة � ،أو رئي�س جمل�س الوالية ،
بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 29
يـكون املخولــون بالتوقي ــع علــى �سنــدات ال�صرف ع�ضوين من �أع�ض ــاء جمل ــ�س املدر�سـ ــة ،
وع�ضويـ ــن م ــن �أع�ض ــاء جمل ــ�س الواليـ ــة بح ــ�سب الأح ــوال  ،يت ــم اختيارهمـا باالنتخــاب ،
�أو بالتزكية فـي �أول اجتماع للمجل�س  ،بالإ�ضافة �إلى مقرر املجل�س .
املــادة ( ) 30
يجب �أن يكون لكل من جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية �سجل تقيد فـيه كافة الإيرادات
وامل�صروفات اخلا�صة بكل منهمــا  ،ويحتفظ به مق ــرر جملــ�س املدر�ســة  ،ومقــرر جمل ــ�س
الوالية .
املــادة ( ) 31
يكون قبول امل�ساهمــات والتربعات املالية مبوجــب �شيكــات معتمــدة غـري قابلــة لل ــ�صرف
النقـ ــدي (حت ــول للح�س ــاب املعني) � ،أو قبـ ــول التربع ــات علــى احل�سـاب البنكـي للمجلــ�س ،
على �أن يتم حترير �سند قب�ض بقيمة املبلغ والغر�ض املح�صل من �أجله  ،وقيده فـي ال�سجل
امل�شار �إليه فـي املــادة ( )30من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 32
تتولى دائ ــرة التدقيــق الداخلي بال ــوزارة التحقق من تطبيــق ك ــل مـن جمالــ�س املـ ــدار�س ،
وجمال�س الواليات �أحكام هذه الالئحة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
�أحكـــام م�شرتكـــة ملجل�ســي املدر�ســة والواليــة
املــادة ( ) 33
يتولى رئي�سا جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية  ،ممار�سة املهام الآتية :
1-1الدعوة �إلى اجتماع املجل�س  ،ورئا�سته .
2-2متابعة �أعمال املجل�س مع اجلهات املخت�صة .
3-3الإ�شراف على �سري العمل باملجل�س .
4-4النظر فـي التو�صيات التي ت�صدرها جلان املجل�س  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
5-5التوقيع على الدعوات  ،واعتماد حما�ضر االجتماعات .
املــادة ( ) 34
يتولى نائبا رئي�س جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية  ،ممار�سة املهام الآتية :
1-1القيام مبهام الرئي�س فـي حال غيابه .
2-2الإ�شراف على �أعمال جلان املجل�س .
3-3متابعة تنفـيذ التو�صيات والقرارات التي ت�صدر عن املجل�س .
املــادة ( ) 35
يتولى مقررا جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ممار�سة املهام الآتية :
�1-1إعداد جدول �أعمال اجتماع املجل�س بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س ونائبه .
2-2دعوة �أع�ضاء املجل�س حل�ضور االجتماعات .
3-3ا�ستالم التقاريـ ــر واالقرتاحـ ــات املقدم ــة مــن جلــان املجلــ�س املختلفــة  ،وعر�ضهــا
على املجل�س التخاذ ما يلزم .
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4-4تدوين حما�ضر اجلل�سات  ،ورفعها �إلى رئي�س املجل�س لالعتماد .
�5-5إعداد التقارير الدورية عن ن�شاط املجل�س و�إجنازاته  ،وعر�ضها على املجل�س .
6-6حفظ ال�سجالت واملرا�سالت املتعلقة باملجل�س .
املــادة ( ) 36
ت�صدر التو�صيات والقرارات فـي اجتماعات جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 37
تكون مدة الع�ضوية فـي جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية ( )2عامني درا�سيني .
املــادة ( ) 38
تنهى الع�ضوية فـي جمل�س املدر�سة  ،وجمل�س الوالية فـي �أي من احلاالت الآتية :
1-1تخلف ع�ضو املجل�س عن ح�ضور ( )2اجتماعني متتاليني دون عذر يقبله املجل�س .
2-2حتويل �أو نقل �أو �إنهاء قيد �أو وفاة الطالب الذي يتولى الع�ضو واليته .
3-3ا�ستقالة �أو وفاة الع�ضو .
�4-4ص ــدور حك ــم نهائ ــي على الع�ضو بعقوبة جناي ــة �أو فـي جرميـ ــة خملـ ــة بال�ش ـ ــرف
�أو الأمانة ما مل يرد �إليه اعتباره .
وفـي حال ــة �إنهـ ــاء ع�ضوي ــة �أحـ ــد الأع�ض ــاء املنتخب ــني  ،يختـ ــار املجلـ ــ�س مـ ــن يحـ ــل حمل ــه
من بني الأع�ضــاء التالــني لـه فـي عــدد الأ�صــوات فــي االنتخابــات .

