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السادة اولياء امور طالب مدرستنا المحترمين
طابت اوقاتكم،

جحا.
ونا ً

آمنا
اسيا
ً
عاما ً
عاما در ً
جديدا آملين ان يكون ً
يسعدنا ان نبدأ واياكم وطالبنا االعزاء ً
فيما يلي قائمة االيام الخاصة والمناسبات والعطل للعام الدراسي  ،2015/2016اما

مواعيد االجتماعات الصفية واالمتحانات فيمكنكم االطالع عليها في برنامج ال-

.Livetop.net

ُيرجى من حضرتكم االستمرار في الدخول الى برنامج ال ،Livetop.net -وموقع المدرسة على
االنترنت( ،)www.nbs.org.ilالستغالل امكانيات التواصل مع المدرسة ومعرفة االمور
الخاصة بابنائكم.

 .1رزنامة المدرسة :فيما يلي المواعيد الخاصة بالعام الدراسي  ،2015/2016والتي تشمل
ايضا مواعيد االمتحانات الفصلية والنهائية.
ً
 .2العطل المدرسية:

 .1عطلة الشتاء :من يوم الخميس ،24.12.2015 ،حتى يوم السبت،
.09.01.2016

 .2عيد رأس السنة (شرقي) ،عطلة :يوم الخميس.14.1.2016 ،
 .3عيد الغطاس (شرقي) ،عطلة :يوم الثالثاء.19.01.2016 ،

 .4عطلة الربيع (الجزء األول) :من يوم الخميس  ،24.03.2016وحتى يوم
الجمعة( .01.04.2016،يوما َ 31.03.2016و  01.04.2016تكون أيام
دراسية كتعويض عن أيام االضراب)

 .5عيد البشارة (شرقي) ،عطلة :يوم الخميس .07.04.2016

 .6عطلة الربيع (الجزء الثاني) :من يوم الخميس  ،28.04.2016وحتى يوم
االربعاء( .04.05.2016 ،يوم  04.05.2016يكون يوم دراسي كتعويض عن
أيام االضراب)

 .7االستقالل ،عطلة :يوم الخميس.12.05.2016 ،

 .8عيد الصعود (شرقي) ،عطلة  :يوم الخميس.09.06.2016 ،
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 .9ثاني عيد العنصرة (شرقي) ،عطلة :يوم االثنين.20.06.2016 ،

.10

آخر يوم تعليمي في المدرسة الثانوية :االثنين.20.06.2016 ،

.12

مرفق قائمة أيام تعويض بدل أيام االضراب.

.11

آخر يوم تعليمي في المدرسة االبتدائية :الخميس.30.06.2016 ،

أ -اجتماعات صفية الهالي الطالب:
 صف بستان :االربعاء ،28.10.2015 ،الساعة .16:00 -صفوف  :1-3الجمعة.13.11.2015 ،

 الصف األول :الساعة .15:00 – 16:00
 الصف الثاني :الساعة .16:00 – 17:00

 الصف الثالث :الساعة .17:00 – 18:00
-

صفوف  :4-12الجمعة ،20.11.2015 ،الساعة .15:30 -17:30

ب -سيتم قر ًيبا نشر ساعات مكوث المعلمين في برنامج .Livetop.net
ج -االمتحانات:

أ .تُنشر قائمة جميع االمتحانات لهذا العام الدراسي لجميع الصفوف على برنامج
 ،Livetop.netوكذلك معظم نشرات المدرسة واالعالنات لهذا العام الدراسي.

ب .سنستمر في هذا العام الدراسي ايضاً في اتّباع طريقة االختبا ارت الصغيرة ،اضافة
سيقسم العام
الى االمتحانات الفصلية والنهائية وطرق تقييم اضافية مختلفة ،اذ ُ
الدراسي الحالي الى ثالثة فصول تعليمية.

بناء على توصية و ازرة المعارف والثقافة ،فإن التأخيرات والغيابات غير المبررة
تً .
للطالب عن الدروس والمدرسة ،لها وزن في عالماتهم .لذلك ُيطلب من حضرتكم
المساهمة في عدم حصول تأخيرات وغيابات غيرة مبررة.

ث .لترتيب امور المالءمات المستحقة للطالب ذوي الصعوبات وال ُعسر التعلُّمي في
االمتحانات الفصلية وامتحانات البجروت ،سيتم حتلنة المعلمين بتقارير فحوصات
القدرات التعليمية في موعدين خالل السنة الدراسية ،وهما10.11.2015 :

و .15.02.2016لذلك نرجو لمن يريد احضار التقارير المطلوبة لهؤالء الطالب

االهتمام بتسليمها لمستشارة المدرسة قبل الموعد المذكور باسبوع واحد على االقل.

مالحظة :ستقوم المدرسة بتمكين الطالب الذين يستحقون المالءمات من اخذها فقط
في االمتحانات الفصلية وفي امتحانات الدبلوم للصفوف الثانوية.
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ت -التغيب عن االمتحانات واالختبارات:
لن تُجرى امتحانات أو اختبارات إعادة في حال تغيب الطالب بدون عذر مقبول ،بما
في ذلك السفر داخل أو خارج البالد.

ث -التغيب في اليوم السابق ليوم االمتحان:

في حال تغيب الطالب خالل فترة االمتحانات عليه احضار تقرير طبي في نفس يوم
االمتحان وليس بعده.

ج -تسليم العالمات لالهل/للطالب:

أ .عالمات الفصل االول – ألهل صفوف أول حتى ثالث  ،لطالب صفوف رابع حتى
الثاني عشر :يوم الجمعة.15.01.2016 ،

ب .عالمات الفصل الثاني/لطالب رابع حتى الثاني عشر :يوم الجمعة.08.04.2016 ،

ت .عالمات نهاية العام الدراسي /لطالب جميع الصفوف :يوم السبت.02.07.2016 ،
سيبا َشر العمل في العام الدراسي الحالي بمجموعة من البرامج الجديدة ،التعليمية
حُ -
حاليا .قسم من
والتثقيفية ،لفئات مختلفة من الصفوف ،اضافة الى البرامج المعمول بها ً

سيطَّبق خالل ساعات الدوام العادية وتخص المنهاج التعليمي العادي،
هذه البرامج ُ
وقسم آخر سيطبق خارج ساعات الدوام ،وخاصة برنامج غرين ومشروع التميز العلمي
والنادي المدرسي ومشروع كاريف وغيرها..

خ -انصراف الطالب :ترجو المدرسة تعاون االهل في صرف ابنائهم مباشرة بعد انتهاء
الدوام الدراسي ظه اًر ،وعدم تأخرهم ألي سبب كان .ان تواجد عدد كبير من الطالب في

ساحة المدرسة بعد الدوام يشكل خط اًر كبي اًر عليهم ،كذلك يش ّكل مصدر ازعاج لباقي

طالب الصفوف الذين يدرسون في ساعات متأخرة ،وعليه فسوف تُغلق بوابة المدرسة
االبتدائية ،الصفوف( ،)3-1الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ويتوجب على اولياء

ايضا سوف تُغلق بوابة المدرسة
امور الطالب اصطحاب اوالدهم قبل هذا الموعد ،و ً
الثانوية المقابلة للحي الشرقي عند الساعة  1:10بعد الظهر.
بالنسبة لطالب الصفوف الرابع حتى السادس الذين ينتظرون أخوة لهم ،فيمكنهم البقاء

في المدرسة فقط بمراقبة احدى المعلمات/المساعدات وذلك ضمن ترتيب خاص ُمقابل

دفع للمعلمة.

لذلك نطلب من حضرتكم تحمل مسؤولية ابنائكم في هذه الفترة وعدم اعطاء اية فرصة

لحدوث اي اذى لهم ،كذلك تطلب المدرسة ضمان دخول ابنائكم صباحاً قبل بدء الدوام،

نشدد هنا على ان تكرار تأخر ابنكم بعد الموعد المسموح
اي قبل الساعة 7:55
صباحاّ .
ً
به في المدرسة سيعرضه الجراءات بحقه.

د -استعمال الهواتف المحمولة :تُمنع جميع استعماالت الهواتف النقالة داخل المدرسة.
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نشدد على أن تأخذ اللجان الصفية دورها الهام وذلك بالتعاون مع مربي الصفوف
والطالب.

أخي اًر ،نتمنى من حضرتكم التعاون مع المدرسة بطاقمها من معلمين ومربين وادارة،
وزيادة زياراتكم للمدرسة وخاصة في ساعات المكوث المخصصة لمقابلة المعلمين او في

اي وقت آخر بعد التنسيق المسبق مع المعلمين.

وكل عام وانتم بخير

مع االحترام

ادارة المدرسة
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المدرسة المعمدانية  -الناصرة
السنة الدراسية 2015-2016
أيام تعويض بدل أيام االضراب
بستان حتى سادس
برنامج يوم
أيام التعويض
الثالثاء
 10.10.2015السبت
االربعاء
 07.11.2015السبت
االثنين
 05.12.2015السبت
الجمعة
 19.12.2015السبت
الثالثاء
 16.01.2016السبت
الثالثاء
 13.02.2016السبت
الخميس
 12.03.2016السبت
الخميس
 31.03.2016الخميس
الجمعة
 01.04.2016الجمعة
االثنين
 09.04.2016السبت
االربعاء
 04.05.2016االربعاء
الثالثاء
 14.05.2016السبت
االربعاء
 11.06.2016السبت
الخميس
 18.06.2016السبت
الجمعة
 01.07.2016الجمعة
االثنين
 02.07.2016السبت
سابع حتى تاسع
برنامج يوم
أيام التعويض
الثالثاء
 10.10.2015السبت
االربعاء
 07.11.2015السبت
االثنين
 05.12.2015السبت
االثنين
 19.12.2015السبت
الثالثاء
 16.01.2016السبت
الثالثاء
 13.02.2016السبت
الخميس
 12.03.2016السبت
الخميس
 31.03.2016الخميس
الجمعة
 01.04.2016الجمعة
االثنين
 09.04.2016السبت
االربعاء
 04.05.2016االربعاء
الثالثاء
 14.05.2016السبت
االربعاء
 11.06.2016السبت
الخميس
 18.06.2016السبت
الجمعة
 21.06.2016الثالثاء
الجمعة
 22.06.2016االربعاء
 مالحظة :تعويض الدروس لطالب الصفوف ( )10-12سيتم بحسب عدد الساعات
التدريسية التي خسرها طالب كل واحد من فروع التخصصات أو مستويات التعليم.
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