مدير المدرسة والتخطيط المدرسي

 اإلدارة المدرسية وتخطيط العمل المدرسي-:ٌعرف التخطٌط بأنه وضع خطة مدرسٌة,وخططه جعل له خطوطا وحدودا (المعجم الوسٌط
و.)244
وٌعرف فهمً(1996م)20:التخطٌط بأنه:المحاولة العملٌة الجادة والمرشدة من الفرد أو
المجتمع الستثمار ما ٌتوافر لهم من موارد وطاقات لتحقٌق أهداف معٌنة فً فترة زمنٌة
معلومة وفً ظل فلسفة اجتماعٌة خاصة.
فٌما ٌعرف محمد(1992م)107,الخطة بأنها:وضع التخطٌط فً صورة برنامج محدد بمراحل
وخطوات وتحدٌد زمان ومكان لتقدٌر اإلمكانٌات والمواد المتاحة واألهداف خالل فترة
محدودة,وما تتضمنه من توقعات لما سٌتم تحقٌقه فً المستقبل.
 أهمية التخطيط-:عرف اإلنسان التخطٌط منذ القدم إذ كان ٌخطط لتوفٌر قوته وكٌفٌة مواجهة متطلبات
حٌاته,والتخطٌط الغنى عنه فً حٌاة اإلنسان فبدونه ٌغدو كمن ال هدف له ٌسعى لتحقٌقه
والتخطٌط ولٌد العقل اإلنسانً الذي مازال ٌسعى للموازنة بٌن متطلباته وإمكاناته مع سعٌه
الحثٌث للوصول إلى أهدافه على ضوء إمكاناته المتاحة والوقت المتوفر لها.
وال ٌخفً ما للتخطٌط من أهمٌة فً العمل المدرسً الذي ٌتمٌز بتعدد أهدافه,وتنوع أنشطته
ومجاالته,ولذا فإن عوامل النجاح الرئٌسٌة ألي إدارة مدرسٌة ٌتمثل فً قدرتها على تخطٌط
العمل داخل المدرسة على ضوء السٌاسة التعلٌمٌة المرسومة من قبل الجهات المختصة.

 المقومات والمبادئ األساسية للتخطيط التربوي-: -1الواقعٌة :وٌقصد بها تناسب اإلمكانات المتاحة مع اآلمال التً ٌسعى لتحقٌقها.
 -2الشمول :بحٌث ٌكون للخطة السٌطرة والتوجٌه على كافة الموارد المتاحة وشمولٌتها لجمٌع
الجوانب المتعلقة بالعمل المدرسً.
 -3المرونة :بحٌث ٌكون للخطة القدرة على مواجهة جمٌع الظروف وإمكانٌة الحذف أو
اإلضافة لما قد ٌطرأ من متغٌرات,وٌستجد من أمور.
 -4االستمرارٌة :بحٌث ٌكون التخطٌط بمثابة سلسلة مترابطة من العملٌات المتداخلة التً
التنقطع حتى تحقق أهدافها المنشودة.
 -5اإللزام :وذلك ألن الخطة هً فً حقٌقتها برنامج عمل ولذا فإنها تصبح ملزمة بالتنفٌذ.
 -6التنسٌق :وٌقصد به تكامل أجزاء الخطة وعملها كوحدة متناسقة بٌن مقرراتها الداخلٌة
والخارجٌة.
 -7المشاركة :بحٌث تتٌح مساحة من المشاركة فً تنفٌذها للعاملٌن فً المدرسٌة.
 -8سهولة التنفٌذ والمتابعة :إذ البد وأن تتمٌز الخطة بسهولة تنفٌذها كإجراءات وكذلك سهولة
المتابعة لها حتى ٌتسنى إجراء التعدٌالت الالزمة لها وتصمٌمها متى مالزم
األمر(.محمد1992م)130,

متطلبات الخطة المدرسية:
ٌتطلب بناء الخطة المدرسٌة مجموعة من المقومات الالزمة لها والتً تتمثل فٌما ٌلً:
•وجود قاعدة للبٌانات والمعلومات الالزمة للخطة .
•توافر القوى البشرٌة الالزمة لتنفٌذ الخطة .
•اإلعالم بالخطة المدرسٌة وتعرٌف المشاركٌن بها.
•مشاركة المنفذٌن للخطة فً رسمها مع إدارة المدرسة لضمان حماستهم لتنفٌذها (حرٌري
1420:هـ )66
مراحل وضع الخطة المدرسية :
وتتمثل هذه المراحل فٌما ٌلً :
•تقدٌر الموقف الراهن والظروف المحٌطة بجو العمل المدرسً .
• تحدٌد مجموعة األهداف التً تسعى الخطة لتنفٌذها .
• وضع برنامج للعمل الكفٌل بتحقٌق األهداف لتنفٌذه .
• وضع مجموعة من اإلجراءات الالزمة للتنفٌذ .
• التنفٌذ الفعلً للخطة .
• المتابعة والتقوٌم.

الجوانب المتعلقة بتخطيط العمل المدرسي:
تتمثل األعمال التً ٌجب أن تسعى إدارة المدرسة لتخطٌطها ورسم سٌاستها بالجوانب التالٌة:
•جوانب تتصل بعمل اإلدارة المدرسٌة.
•جوانب تتصل بتخطٌط عمل المعلمٌن فً المدرسة.
•جوانب تتصل بتخطٌط الٌوم الدراسً لطالب المدرسة.
•جوانب تتصل بتخطٌط عمل اللجان والمجالس واللجان بالمدرسة.
•جوانب تتصل بتخطٌط األنشطة والفعالٌات المدرسٌة.
•جوانب تتصل بتخطٌط المبنى المدرسً ومدى مالئمة التخطٌط الحالً للدراسة بالمدرسة.
•ماٌتصل بالتخطٌط ألعمال االختبارات.

خطة عمل المدرسة:
وٌمكن تعرٌف خطة عمل إدارة المدرسة بأنها:
برنامج عمل ٌنفذ خالل فترة زمنٌة معٌنة متضمنا األعمال الالزمة إلدارة المدرسة ومراعٌا
اإلمكانات المتاحة والظروف المحٌطة وجدولتها بشكل واضح ومنتظم فً سبٌل الوصول
لألهداف المرجوة.

أنواع خطة عمل إدارة المدرسة:
تنقسم خطة إدارة المدرسة من حٌث المدى الزمنً إلى:
•خطة عمل ٌومٌة:وتتضمن أهم األعمال الٌومٌة الثابتة والمتكررة.
•خطة عمل أسبوعٌة:وتتضمن أهم األعمال المناطة بإدارة المدرسة خالل أسبوع
بشكل ثابت ومتكرر.

•خطة عمل شهرٌة:وتتضمن أهم األعمال المناطة بإدارة المدرسة خالل شهر
دراسً بشكل ثابت ومتكرر.
•خطة عمل فصلٌة:وتتضمن أهم األعمال خالل الفصل الدراسً األول وأهم
األعمال خالل الفصل الثانً.
•خطة عمل سنوٌة:وتتضمن جمٌع األعمال التً تقوم بها إدارة المدرسة خالل
العام الدراسً.

الخطة الزمنية لعمل مدير المدرسة:
أوال:الخطة الزمنٌة لعمل مدٌر المدرسة لألعمال المتكررة

أ-يومية وتشمل:
•تسدٌد كشوف أو سجل الدوام وحفظها فً مكان أمٌن.
•اإلشراف العام على االصطفاف للطابور الصباحً وٌتضمن:الوقوف فً مكان ٌسمح برؤٌة الجمٌع,مالحظة
إشراف الرواد على الفصول,متابعة سلوكٌات الطالب ومالحظة عمل الوكٌل والمرشد الطالبً.
•التأكد من سٌر برامج اإلذاعة المدرسٌة حسب األهداف المرسومة لها.
•االطالع على دفاتر تحضٌر المعلمٌن ,والتوقٌع علٌها وتدوٌن المالحظات فً السجل الخاص بذلك.
•متابعة المراقبة واإلشراف الٌومً.
•االطالع على الغٌاب الٌومً وما اتخذ حٌاله وكذلك التأخر.
•التأكد من قٌام عمال المدرسة بعملهم واالطمئنان على النظافة العامة بالمدرسة.
•االطالع على المعامالت الواردة للمدرسة واتخاذ الالزم حٌالها.
•القٌام بزٌارة مدٌر المدرسة للمعلمٌن وفق الجدول الخاص بزٌارات المعلمٌن.
-10المرور على الصفوف الدراسٌة والتأكد من حسن سٌر العمل.
-11اإلشراف التام على تأدٌة جمٌع منسوبً المدرسة لصالة الجماعة بالمدرسة.
-12متابعة دفاتر الطالب وفق الجدول الخاص بذلك.
-13اإلشراف على خروج الطالب من المدرسة ومغادرتهم جمٌعا.

ب-خطة العمل األسبوعية وتشمل:
•االطالع على سجل الحضور والغٌاب ومدى استكماله واستعراض الجوانب اإلدارٌة األخرى.
•االطالع على دفاتر واجبات الطالب وأعمالهم التحرٌرٌة األخرى.
•اإلشراف على تنفٌذ حصة النشاط أو الرٌادة األسبوعٌة.
•التأكد من اطالع المعلمٌن على سجل زٌارات المشرفٌن التربوٌٌن وتوقٌعهم.
•متابعة حاالت الغٌاب والتأخر المتكررٌن.
•التأكد من سٌر برامج اإلذاعة المدرسٌة ومدى تنفٌذها للتوجٌهات الصادرة.
•التأكد من الرد على المعامالت الواردة للمدرسة وتسدٌد السجالت.
•استكمال زٌارة المعلمٌن وتقوٌم الزٌارات خالل األسبوع.
•عقد اللقاء األسبوعً مع وكٌل المدرسة والمرشد الطالبً لمناقشة سٌر العمل.
-10متابعة توعٌة الطالب األسبوعٌة أثناء الطابور الصباحً والقضاء على الظواهر السلوكٌة
غٌر المألوفة مثل:إطالة الشعر واألظافر وكل ماٌالحظ داخل محٌط العمل.
-11متابعة مذكرة الواجبات المنزلٌة واالطالع على سجل المتابعة.
-12استكمال حصر حاالت غٌاب وتأخر المعلمٌن واتخاذ اإلجراء الالزم حٌالها.

ج-خطة العمل الشهرية ,وتشمل:
•متابعة التقارٌر الشهرٌة عن مستوٌات الطالب التحصٌلٌة واستدعاء أولٌاء األمور لمناقشتهم
فً سٌر أبنائهم فً المدرسة.
•عقد االجتماع الشهري مع هٌئة التدرٌس بالمدرسة.
•بحث احتٌاجات المدرسة من المواد واللوازم والتجهٌزات.
•متابعة المعلمٌن شهرٌا لمعرفة ما تم شرحه من المناهج.
•اللقاء التربوي الشهري بمدرسً المواد الدراسٌة.
•متابعة سٌر األنشطة الطالبٌة بالمدرسة ومدى استفادة الطالب منها.
•متابعة عقد االجتماع الشهري بعرفاء الفصول.
•مطالبة رواد الفصول بتقارٌر شهرٌة عن سٌر العمل الدراسً.
•متابعة سٌر العمل فً المكتبة المدرسٌة ومدى تحقٌقها ألهدافها.
-10متابعة تنفٌذ زٌارات المعلمٌن حسب الخطة المعدة.
-11تقوٌم السلوكٌات فً المدرسة واتخاذ الالزم حٌالها.
-12االطالع على سجالت المتابعة واألعمال التحرٌرٌة للمعلمٌن والطالب.
-13القٌام بزٌارة مكتبٌة لكل من الوكٌل والمرشد الطالبً.
-14إنهاء جمٌع المعامالت المالٌة المتعلقة بالمدرسة.

