
 املنلهة العسبية الطعودية
 وشازة لتعليه

 اإلدازة العامة للتعليه  مبيطكة مهة املهسمة
 إدازة زياض األطفال 

 السوضة الجاىية

 مَاو الكائدة حطب الدليل التيظيني ملسحلة زياض االطفال اإلصداز الجاىي..
 .العامة للسوضة اخلطة إعداد على اإلغساف -1

املوظفات يف السوضة بداية العاو الدزاضي وذلو مً خالل إصداز خطابات التهليف الالشمة للكياو توشيع املَاو على مجيع  -2
 مبَامًَ وفل الدليل التيظيني واإلجسائي ملدازع زياض األطفال.

 .هلا الطيوية اخلطة وإعداد السوضة يف والتعله التعليه عنليات قيادة -3

 ملعيية يف إدازة التعليه أو مهتب التعليه.متابعة امليصاىية التػػيلية للسوضة مع اجلَة ا -4

 املواعيد احملددة. يف الدزاضة ء بد قبل السوضة مسافل وتيظيه وجتَيص تَيئة على االغساف -5

 املختصة. اجلَات مً تأمييَا ومتابعة واإلدازية التعلينية اهليئة مً  السوضة ت احتياجا حتديد -6

 وحتديد الصائد ميًَ.إجساء املفاضلة بني العامالت يف السوضة  -7

 تعصيص قيه االىتناء واملواطية واحملافظة على أمً الوطً. -8

دعه الربامج واألىػطة اليت تعنل على االعتصاش بالديً والوالء للنلو واالىتناء للوطً مليطوبات السوضة واإلغساف عليَا مبا يتوافل  -9
 مع طبيعة املسحلة العنسية.

صيازات)السحالت( أثياء اليوو الدزاضي وفل تطبيل ضوابط الصيازات املدزضية بكطاع تعليه التخطيط والتيطيل املطبل لتيفير ال -11
 البيات.

 تفعيل دلالظ وجلاٌ السوضة وفسم العنل واإلغساف عليَا وممازضة الصالحيات املعتندة ومتابعة تيفيرٍا. -11

 لى أعناهله وىػاطاتَه ومػازناتَه.متابعة أداء أعنال اهليئة التعلينية واإلدازية مً خالل شيازتَه واالطالع ع -12

 متابعة ودعه املعلنة اجلديدة وتصويدٍا ظنيع املتطلبات الالشمة ألداء عنلَا. -13

 املػازنة يف بياء قدزات ميطوبات السوضة وحتديد الربامج التدزيبية ووضع اخلطط الالشمة لتدزيبَه خالل العاو الدزاضي.  -14

 إلغػال الوظائف الكيادية يف السوضات وفكًا للتعلينات املعتندة.بياء الهفاءة الداخلية لونيلة السوضة  -15

 التيطيل والتعاوٌ مع املػسفات الرتبويات وغريٍه ممً تكتطي طبيعة عنلَه شيازة السوضة. -16

 تصويد وإطالع دللظ السوضة وميطوباتَا على التعاميه واللوائح واألىظنة الصادزة مً جَات االختصاص ومياقػتَا معَه لتوضيح -17
 مطامييَا والعنل مبوجبَا.

تعصيص دوز السوضة االجتناعي وفكًا للتعلينات املعتندة وعكد االجتناعات واللكاءات وغريٍا مع األمَات وغريٍه ممً لديَه الكدزة  -18
 على اإلضَاو يف حتكيل أٍداف السوضة.

 إعداد تكازيس تكويه األداء الوظيفي ملوظفات السوضة وفكًا للتعلينات املعتندة. -19

 متابعة إعداد التكسيس الطيوي إلجناشات السوضة وىػاطاتَا وتكدميَا للجَات املعيية يف إدازة التعليه. -21

 تكديه املكرتحات اليت تطَه يف تطويس العنل يف السوضة وزفعَا للجَات املعيية. -21

، وإعداد التكازيس الالشمة بَرا الػأٌ متابعة عنليات الصسف مً امليصاىية التػػيلية والتأند مً توثيكَا وفكًا للتعلينات املعتندة -22
 وتكدميَا للجَات املعيية يف إدازة تعليه زياض األطفال.

 اإلغساف على املياوبة اليومية وتوجيُ العنل اليومي والتأند مً اىتظامُ وانتنال متطلباتُ وترليل معوقاتُ. -23

 وضع اخلطط لتطويس أداء ميطوبات السوضة. -24

 فات والطجالت املتعلكة بعنل السوضة.التأند مً إعداد وجتَيص املل -25

 معاجلة العجص الطازئ داخل السوضة وفل التعلينات املعتندة. -26

    متابعة ىظافة وصياىة مبيى السوضة. -27

 متابعة تيفير خطة تيفير الربىامج اليومي. -28

 ،وطسم التكويه. ،األىػطة األٍداف دزاضة مياٍج السوضة مع املعلنات ومتابعة الوحدات التعلينية معًَ مً حيح: -29



 حطوز األىػطة للنعلنات ومساعاة تيوعَا و تدويً املالحظات عيَا و التوجيَات و أخر توقيع املعلنات عليَا. -31

 التعاوٌ مع املػسفة الرتبوية يف السوضة مً اجل حتطني مطتوى أداء املعلنات ونل ما مً غأىُ أٌ يعود باملصلحة على األطفال. -31

 ومتابعة الػياب. مواظبتَهطالع املطتنس على التكازيس اخلاصة بَه و متابعة االطفال بمتابعة مطتوى التحصيل لأل -32

 .لرلو املخصص احلاضوبي للربىامج وفكًا املعلنات مً دزجاتَه وإدخال األطفال مَازات زصد متابعة -33

 .لرلو املعتند احلاضوبي اإلغساف على إدخال مجيع املعلومات والبياىات جلنيع املوظفات يف الربىامج -34

 .لرلو املخصص احلاضوبي للربىامج متابعة مجيع غؤوٌ األطفال وفكًا -35

 اإلغساف على تيظيه ملفات املوظفات واألطفال والتأند مً احتوائَا على الوثائل املطلوبة وانتناهلا وفَسضتَا. -36

 ة و فعالية.ميَجية وعلى ضري أعناهلا لتيفير بسادلَا ظديالالاإلغساف على إعداد األىػطة امليَجية و  -37

 اإلغساف على حصس الػياب الػَسي والتأخري للنوظفات.  -38

متابعة تيظيه العَد باملطتودعات بػهل يطَل الوصول إليَا وجسد العَد يف ىَاية العاو مع حصس التالف وإعداد ذلاضس بَا   -39
 إلزجاعَا إىل اإلدازة و إىصاهلا مع العَد باحلكول املخصصة.

 بَا يف دلال اختصاصَا. الكياو بأي مَاو أخسى تهلف -41
 ،،،وعلى ذلو جسى التوقيع يف السوضة لكد مت االطالع على مجيع الواجبات واملطئوليات املطيدة إلي

 أضه املوظفة :......................................

 ...............................التوقيع :..............

             
                                                                                                                                                      

 

 

 ــة التطبيكية2قائدة السوضــ

 االضه: ىيله زفيل أبو اخلري

 لتوقيع:....................


