
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1212(

ليـــم بيــة وال وزار ال

قــرار وزار

رقــم 2017/287

سـة  ا ار� ا يميـة للمـ ن ـة ال ار الال سـ باإ

ا�صتنادا اإ املر�صوم ال�صلطا رق 77/68 باإن�ساء اŸدار�س اÿا�سة ، 

يمية للمدار�س اخلا�صة   واإ القرار الوزار رق 2006/26 باإ�صدار الالئحة التن

وبناء عل ما تـقت�صي امل�صلحة العامة  

ـــرر  ـ
أولـــــ  ــاد ا ا

يميــة للمـــدار�س اخلا�صـــة  املرفقـــة .  يعمـل باأحكــام الالئحـــة التن

انيــــة ــاد ال ا
يجــب علــ املخاطبــ باأحكــام هذ الالئحة توفـيق اأو�صاعه طبقا لأحكامها خــالل مــدة 

ل تزيد عل �صنة من تاري العمل بها .

ــــة ال ــاد ال ا
ي�صتمر العمل بالرتاخي�س ال�صادرة قبل العمل بالالئحة املرفقة اإ ح انتهاء مدتها  

ويت جتديدها وفقا لأحكام هذ الالئحة .

ــــة ــاد الراب ا
ـ القرار الوزار رق 2006/26 امل�صار اإلي  كما يل كـل ما يخـال الالئحــة املرفقة   يل

اأو يتعـار�س مـع اأحكامها .

ســـة ام ــاد ال ا
ريدة الر�صمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر . ين�صـر هذا القرار فـي ا

1438هـ ـ  27 12  ر  س
2017 ــــ  18   9   وا ا

انية م ال�سي ة بن اأ ي د  م
وزيــــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعلــيـــــــــــــ
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ســة ا ار� ا يميــة للمــ ن ــة ال الال

أو ســــ ا ال

ــــا عامـــة ـــاري واأ

ــاد  1  ا

فـي تطبيق اأحكام هذ الالئحة يكون للكلمات والعبارات التية املعنـ املب قرين كل منها  

ما  يقت�س �صيا الن�س معن اخر 

الــــوزار  

وزارة الرتبية والتعلي .

الوزيـــر  

وزير الرتبية والتعلي .

يريــة  ا

 املديرية العامة للمدار�س اخلا�صة بالوزارة .

ليميــة   ــة ال ا ا

ـــة عـــدا م�صقـــط  واإدارة الرتبيـــة والتعليــ  املديريـــة العامـــة للرتبيـــة والتعليـــ باملحاف

ة الو�صط . حاف

ســـة   ا ر�ســة ا ا

اأك  وتقدم من خاللها  اأو  تلكها ويديرها �صخ�س  التي  التعليمية اخلا�صة  املوؤ�ص�صة 

اخلدمــة التعليميـــة للعمانيـــ وغريهــ مــن مرحلــة التعليــ قبل املدر�صي وحت ال�ص 

ا ع�صر . ال

ليمــ   نامــ ال ال

موعة مناهج ومقررات درا�صية ت�صتهد فئة اأو فئات عمرية حمددة  تقوم عل اأ�ص�س 

قق فل�صفتها  فل�صفـية واأهدا تعليمية خا�صة بها  وت�صتمل عل اليات تقومي واأن�صطة 

واأهدافها  ويح�صل الطالب فـي نهايتها عل موؤهل درا�صي معتمد .
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ر�سـ   ـ ا ليـم ق ال

مرحلـــة تعليمـــية تعنـــ بتهيئـــة الطفـــل واإعــداد للتعلي املدر�صي  وفق الأعمار املعتمدة 

من قبل الوزارة .

را�سيــة   طــة ال ا

طط يت�صمن توزيع املحتوى التعليمي لكل مادة درا�صية وفق فرتة زمنية حمددة �صمن 

دول الزمني اليومي للمدر�صة اخلا�صة . ا

لــم   ســادر ال م

املتعل   معها  يتعامل  املعلومات  م�صادر  من  متعددة  اأنوا  عل  تو  تعليمية  م�صادر 

راء معارف عن طريق التعل الذاتي . ات واإ وتتي ل الفر�صة لكت�صا املهارات واخل

ســة   ا بيــة ا ال

خدمة تربوية تقدم ملجموعة من الطال الذين ل ي�صتطيعون م�صايرة متطلبات برامج 

الرتبية العادية  وت�صتمل عل طر تدري�س واأدوات وجتهيزات ومعدات خا�صة  بالإ�صافة 

اإ خدمات م�صاندة . 

ـة   ويـم الطل ـا  ن

التقومي الدرا�صي للمدر�صة اخلا�صة املعتـمد مـن الـوزارة  وي�صمـل اليـة توزيـع الدرجـات 

ميع املــواد الدرا�صية  وكذلك الية النقل والإعادة للطال . والأوزان الن�صبية 

سنـو   ويـم ال ال

مان يوما   180 مائة و عـدد الأيـام الدرا�صيـة للعـام الدرا�صـي التـي يجـب األ تقل عن 

ويتخللها الإجازات املدر�صية املعتمدة من املديرية .

يـــ   ال

املوافقة ال�صادرة من الوزارة عل مزاولة ن�صا اخلدمة التعليمية للمدر�صة اخلا�صة .

ــ لــ   ر ا

ال�صخ�س الطبيعي اأو العتبار ال�صادر ل الرتخي�س طبقا لأحكام هذ الالئحة .
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ــاد  2  ا

يجوز للمدر�صة اخلا�صة اأن ت�صتمل عل مرحلة تعليمية واحدة اأو اأك  كمــا يجــوز لهـــا 

لك بعد احل�صول عل موافقة كتابية من الوزارة . اأن تطبق اأك من برنامج تعليمي  و

ــاد  3  ا

تزاول املدر�صة اخلا�صة ن�صاطها املرخ�س ب وفق القي واملباد والعادات والتقاليد ال�صائدة 

قري اأو ازدراء الأديان وال�صرائع  فـي ال�صلطنة  وتلتزم بعدم القيام باأ اأعمال من �صاأنها 

ال�صماوية .

ــاد  4  ا

�صــد  تكفـــل املدر�صــــة اخلا�صـــة حمايـــة الطالـــب مــن جميـــع اأ�صكـــال العنـــ اأو الإيــذاء ا

الل . ن�صي اأو اإ�صاءة املعاملة اأو ال�صت اأو النف�صي اأو العتداء ا

ــاد  5  ا

يزها عن غريها  توافق علي الوزارة . يجب اأن يكون لكل مدر�صة خا�صة ا�ص خا�س بها  

ــاد  6  ا

اأن تكتب عبارة  اإداريــا وفنيا  ويجب عليها  الـــوزارة  املدر�صـــة اخلا�صــة لإ�صـــرا  تخ�صـــع 

اهر عل اللوحة اخلارجية للمدر�صة اخلا�صة . " ب�صكل  " اإ�صرا وزارة الرتبية والتعلي
ــاد  7  ا

ناء  فـي الوزارة اأ يجب عل املرخ�س ل وكافة العامل لدي تقدمي كافة الت�صهيالت ملو

كينهـــ  قيامهــ باأعمــال املتابعــة والإ�صـــرا الفنــــي والإدار علـــ املـــدار�س اخلا�صـــة و

من الطال عل ال�صجالت والبيانات والإح�صاءات التي يطلبونها وغريها .

ــاد  8  ا

ل�س الأمناء باملدر�صة اخلا�صة اأن يوكل غري فـي الإ�صرا  ل يجوز للمرخ�س ل اأو رئي�س 

عل املدر�صة اخلا�سة .
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ــاد  9  ا

نــة املـــدار�س اخلا�صــة" ت�صكــــل بقـــرار من الوزيـــر برئا�صــة  نـــة ت�صمــ " تن�صــاأ بالـــوزارة 

وكيل الوزارة للتعلي واملناهج  وع�صوية كل من 

 - مدير عام املديرية .

ودة بالوزارة .   - مدير عام املديرية العامة للتخطيط و�صبط ا

يفت عن مدير عام اأو ما يعادلها لكل من وزارة التجارة وال�صناعة ،  ل ل تقل و  - 

ووزارة القــوى العاملـــة  ووزارة البلديـــات الإقليميــة وموارد امليا  وبلدية م�صقط ، 

و�صرطة عمان ال�صلطانية  والهيئة العامة للدفا املد والإ�صعا .

ل عن غرفة جتارة و�صناعة عمان .  - 

 - مدير دائرة طلبات الرتخي�س باملديرية  مقررا  .

ــاد  10  ا

نة املدار�س اخلا�صة بالتي  تخت�س 

1 - متابعة تنفـيذ ال�صيا�صة العامة التي ت�صعها الوزارة للمدار�س اخلا�صة .

ال التعلي  مار فـي  2 - اقرتا الليات املنا�صبة لت�صجيع القطا اخلا�س لال�صت

املدر�صي اخلا�س .

 - العمل عل توفـري الدع احلكومي واخلا�س للمدار�س اخلا�صة .

 - ما يرى رئي�س اللجنة عر�ص عليها من موا�صيع تتعلق باخت�صا�صها .

ــاد  11  ا

ام الت�صني املعتمد لديها  ويجوز للوزارة  يجوز للوزارة ت�صني املدر�صة اخلا�صة وفق ن

ن�صر النتائج عل موقعها الإلكرتو  وفـي و�صائل الإعالم املختلفة .

ــاد  12  ا

ــدة كافـيــة خطــة �صنويــة ت�صتمــل عــل اإجــراءات  تعد الوزارة قبل بداية كل عام درا�صي 

ومواعيد تقدمي طلبات الرتخيـ�س وغريهــا مـن الطلبـات التـي تقـدم وفقـا لأحكــام هــذ 

ون يوما  ال الالئحة  عل اأن تعلن عنها باأ و�صيلة تراها منا�صبة فـي ميعاد اأق�صا  

من تاري اعتمادها .
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اŸــادة ) 13 (

ا كان م�صتوفـيا  ر فـي اأ طلب يقدم وفق اأحكام هذ الالئحة والب فـي اإل اإ ل يجوز الن

جميع ال�صرو واملتطلبات املن�صو�س عليها فـيها  وم�صحوبا بالإي�صال الدال عل �صداد 

الر�ص املقرر .

ا مت رف�س  اإ اأو امل�صتندات املقدمة من  ول يجوز ملقدم الطلب ا�صرتداد الر�صوم املدفوعة 

الطلب .

اŸــادة ) 14 (

مع عــدم الإخـالل باأحكام قانـــون املطبوعــات والن�صـــر  ل يجــــوز للمدر�صـــة اخلا�صـة اإ�صــدار 

اأ اإعالنـــات �صـواء م�صموعــــة اأو مرئيــــة اأو مقروءة اأو مطويـــات اأو كتيبـــات اأو اأ من�صـــورات 

ــة التعليمية وموافقة وزارة الإعالم عند اإ�صدار املطبوعات . اإل بعد موافقة املديريــة  املحاف

اŸــادة ) 15 (

و العالقـــــة بتعليــــ ابنــــ   يحـــق لولـــــي الأمـــــر مقابلـــــة املعنـيــــ باملدر�صــــة اخلا�صـــــة و

وفق ما تن�س علي الالئحة الداخلية للمدر�صة .

انــ ســـ ال ال

يـ سـرو ال ات و ـرا اإ

اŸــادة ) 16 (

لــ�س  و الــوزارة  كــل مــن  اإل بعد احل�صول عل موافقــة  اإن�صاء مدر�صة خا�صة  ل يجوز 

التعلي  كما ل يجوز للمدر�صة اخلا�صة مزاولة ن�صاطها اإل بعد احل�صول عل الرتخي�س 

ال�صادر من املديرية .

اŸــادة ) 17 (

ا كان �صخ�صا طبيعيا ما ياأتي  ي�صرت فـيمن يتقدم بطلب لإن�صاء مدر�صة خا�صة اإ

يــر العمانيــ تقديـــ طلـــب اإن�صـــاء مدر�صـــة خا�صــة  1 - اأن يكون عمانيا  ويجوز ل

عل اأن يكون مع �صريك عما .

25 خم�صة وع�صرين عاما . 2 - اأن يكون كامل الأهلية  واأل يقل عمر عن 
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 - اأن يكـــون ح�صــــــن ال�صيـــــرة وال�صلـــــوك  ولـــــ ي�صبــــــق احلكـــــ عليـــــ فــــي جنايـــة  

لة بال�صر اأو الأمانة  ما  يكن قد رد اإلي اعتبار . ة  اأو فـي جر

فا فـي الوزارة .  - األ يكون مو

الفات  تت   - األ يكون مالكا اأو م�صاركا اأو م�صاهما فـي مدر�صة خا�صة عليها 

اإزالة اأ�صبابها .

يل املدر�صة اخلا�صة . 6 - اأن تكون لدي املالءة املالية الالزمة لإن�صاء وت�ص

ا كــان مقـــدم الطلـــب �صخــ�صا اعتباريـا  فـيجب اأن يكون مقيدا فـي ال�صجل التجار   واإ

واأن تتوفر فـي املالك واملوؤ�ص�ص وكل من ي�صارك اأو ي�صاه فـي ال�صرو املن�صو�س عليها 

لك دون الإخالل باأحكام القوان واللوائ والقرارات املعمول بها . فـي هذ املــادة  و

ــاد  18  ا

مر الأجنبي اإن�صاء مدر�صة خا�صة  وفقا لل�صرو التية  يجوز للم�صت

مار راأ�س املــال الأجنبي . 1 - اأن يكون لدي �صريك عما وفقا لقانون ا�صت

مر . 2 - اأن يكون قادما لل�صلطنة بتاأ�صرية م�صت

 - اأن يكون ح�صن ال�صمعة حممود ال�صرية  متمتعا بحقوق املدنية بـناء علـ �صهــادة 

هات املخت�صة بال�صلطنة . �صادرة من بلد  ومعتمدة من ا

لــة  ــة   - األ يكون قد �صدر �صد حك نهائي بعقوبة جنايـة اأو بعقوبـة فــي جر

بال�صر اأو الأمانة  ما  يرد اإلي اعتبار .

ــاد  19  ا

ة التعليمية  يقدم طلب املوافقة املبدئية عل اإن�صاء املدر�صة اخلا�صة اإ املديرية  املحاف

ر�س  م�صحوبا بالإي�صال الدال عل �صداد  بح�صــب الأحــوال علـ النمــو املعــد لهــذا الـ

الر�صــ املقــرر  ول يرتتب عل تقد اأ التزام عل الوزارة  عل اأن يرفق ب امل�صتندات 

التية 

1 - ال�صرية الذاتية لطالب املوافقة  عل اأن يرفق بها امل�صتندات الدالة عل �صحة 

البيانات الواردة فـيها .

ة �صادرة من �صرطة عمان ال�صلطانية . 2 - اأ�صل �صهادة عدم حمكومية حدي

 - �صورة من جواز ال�صفر اأو البطاقة ال�صخ�صية .
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 - �صورة من املوؤهل الدرا�صي .

ة .  - �صورة �صخ�صية حدي

ــام الأ�صا�صــي لل�صخــ�س العتــبار وال�صجــل  6 - �صـــورة مــــن عقـــد التاأ�صـــي�س اأو الن

التجــار  وفــق اخـــر تعديــل . 

7 - ما يدل عل املقدرة املالية لطالب املوافقة .

نامج التعليمي املراد تطبيق  و�صيا�صة القبول   8 - تقرير �صامل ي�صتمل عل ال

ـــام تقويــــ الطلبـــة  واخلدمـــات املقدمــــة  والتقويـــ ال�صنــو مو�صحــا فـيــ  ون

عــدد اأيــام الدرا�صـــة الفعليـــة .

ة اأ�صماء مقرتحة للمدر�صة اخلا�صة . ال 9 - بيان ب

10 - قيمة الر�صوم الدرا�صية املقرتحة .

ويجــب علـ الـوزارة قبـل اإ�صـدار موافقتهــا املبدئيـــة علــ طــلب اإن�صــاء املدر�صــــة اخلا�صــــة 

ل�س التعلي عل اإن�صائها . احل�صول عل موافقة 

ــاد  20  ا

يجب عل طالب الرتخي�س فـي حالة موافقة الوزارة مبدئيا عل اإن�صاء املدر�صة اخلا�صة  

 )6 ــة التعليميـــة بح�صــب الأحـــوال خالل مـــــدة اأق�صاهـــا  اأن يقــدم اإلــ املديريــة  املحاف

ـــر�س  �صتــة اأ�صهــر من تاريــ احل�صــول عل هذ املوافقة البيانــــات وامل�صتندات التيـــة  ب

ـــاة   احل�صول عل الرتخي�س  واإل عدت املوافقة املبدئية عل اإن�صـاء املدر�صـة اخلا�صـة مل

ار فـي مواجهة الوزارة  لك اأ ا ول يرتتب عل 

1 - ما يفـيد ت�صجيل املدر�صة اخلا�صة فـي ال�صجل التجار .

2 - �صنـــد امللكيـــة لقطعـــة الأر�س املقــــام عليهــا اأو التــي �صيقــام عليهـا املبنــ املدر�صــي  

والر�صـ امل�صاحـي لهــا  واملخطــط الهند�صــي للمدر�صــة اخلا�صــة م�صتمــال ب�صفــة 

خا�صـة عل مبانيها  ومرافقها  واأفنيتها  وم�صاحة القاعات الدرا�صية .

 - رق احل�صا امل�صرفـي للمدر�صة اخلا�صة �صادرا عن اأحد امل�صار املرخ�س لها 

بال�صلطنة .

 - قيمة الر�صوم املقرتحة .

 - الــز املدر�صــي املقرت .
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ــاد  21  ا

عاينــة املبنــ املقتـر للمدر�صــة  ــة التعليميــة بح�صــب الأحــوال  تقــوم املديريـة اأو املحاف

اخلا�صــة حمــل طلب الرتخي�س لبـيان مدى ا�صتيفائـ ال�صرتاطــات واملوا�صفــات الفنيــة 

املعتمدة من املديرية .

ة  وفـي حالة عدم ا�صتيفاء املبن ال�صرتاطات واملوا�صفات  فاإن يجوز للمديرية  املحاف

نــي ع�صــر �صهرا  12 ا التعليمية بح�صـب الأحوال من طالب الرتخي�س اأجــال ل يتجــاوز 

اة   ل�صتكمال اأوج النق�س  واإل عدت املوافقة املبدئية علــ اإن�صاء املدر�صة اخلا�صــة مل

ار فـي مواجهة الوزارة . لك اأ ا ول يرتتب عل 

ــاد  22  ا

يجـــب علـــ طالـــب الرتخيـــ�س  قبــل البـــ فـي طلـب الرتخيـ�س  اأن يقـدم للمديريــة 

املقرر  كما يجب  الر�ص  الدال عل �صداد  التعليمية بح�صب الأحوال الإي�صال  ة  املحاف

علي اأن يقدم خطا �صمان م�صرفـي غري م�صرو ل�صال الوزارة و�صار املفعول طوال 

ددها  فـي ميعاد ل يتجاوز  خم�صة ع�صر يوما من تاري اإخطار بذلك   املدة التي 

لك عل النحو التي  يا  و واإل عد طلب الرتخي�س مل

1 - خطا �صمان م�صرفـي مقدار  خم�صة ال ريال عما  ملدار�س التعلي 

قبل املدر�صي .

2 - خطا �صمان م�صرفـي مقدار  خم�صة ع�صر األ ريال عما  ملدار�س 

التعلي قبل املدر�صي حت ال�ص الرابع .

ون األ ريال عما  ملدار�س التعلي  ال  - خطا �صمان م�صرفـي مقدار  

ا ع�صر . قبل املدر�صي حت ال�ص ال

بــــاأ مــــن اللتزامــــات  ويجــــوز للـــوزارة اخل�صـــ مـــن قيمـــة ال�صمــــان امل�صرفــي للوفــــاء 

عل املرخ�س لـ  وفـــي حالــة اخلــ�ص يجــب علــ املرخــ�س لــ ا�صتكمــال قيمــة ال�صمــان 

اإخطار بذلك كتابة  كما يجوز للوزارة  ــ يومــا من تاري  ال امل�صرفــي خــالل  

م�صادرت فـي حالة اإخالل املرخ�س ل ب�صرو الرتخي�س اأو باأ من التزامات .

ا كــان ال�صمــان امل�صرفـــي م�صتوفـيــا  وفـي جميع الأحـــوال ل يجــوز جتديد الرتخيــ�س اإل اإ

اتها املن�صو�س عليهما فـي هذ املــادة . ال�صرو وبالقيمة 
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ــاد  23  ا

ي عمل املدر�صة اخلا�صة تكون متفقة مع اأحكام  يعد طالب الرتخي�س لئحة داخلية لتن

هذ الالئحة والقوان واللوائ والقرارات املعمول بها  عل اأن ت�صتمـــل ب�صفـــة خا�صـــة 

يمي  وحقو وواجبات الطلبة واأولياء الأمور  والإجراءات املتعلقة بقبول  عل هيكلها التن

ي واإجراءات تعي  الطلبة وقواعد ح�صوره وغيابه  وال�صيا�صات املتعلقة ب�صوؤون التو

الهيئت التدري�صية والإدارية وغريه و�صرو التعاقد معه  وحقوقه وواجباته  

و لعقد العمل الذ  و�صل الرواتب واملكافات والبدلت واأ مزايا نقدية اأو عينية  و

م معه .  ي

وتتـــ مراجعـــة الالئحــة الداخليــة واعتمادهـــا مــن قبــل الـــوزارة بعــد اإ�صــدار الرتخيـ�س  

وتلتزم املدر�صة اخلا�صة بن�صرها عل موقعها الإلكرتو .

ــاد  24  ا

ـــر الدعايـــة اأو الإعـــالن عــن افتتــا املدر�صــة اخلا�صــة اأو قبــول الطلبــة للت�صجيــل بهــا  يح

ار�صة اأ اأن�صطة بها قبل �صدور الرتخي�س . اأو 

ــاد  25  ا

اأو مدد  ال �صنوات  قابلة للتجديد ملدة  تكون مدة الرتخي�س للمدر�صة اخلا�صة  

لة ب�صر وفاء املرخ�س ل بجميع التزامات .  ا اأخرى 

ــة التعليمية بح�صــب الأحـــوال قبل  ويقدم طلب جتديــد الرتخي�س اإ املديريـــة  املحاف

) اأربعة اأ�صهر عل الأقل من التاري املحدد لنق�صاء مدة الرتخيــ�س عل النمو املعــد 

ر�س  م�صحوبا بالإي�صال الدال عل �صداد الر�ص املقرر  عل اأن ي�صتوفـي الطلب  لهذا ال

جميع ال�صرو والأحكام املن�صو�س عليها فـي هذ الالئحة لإ�صدار الرتخي�س . 

الفات عل املرخ�س ل   ويجـــوز للـوزارة عـدم جتديــد الرتخي�س فـي حالة وجود اأ 

كما يجوز لها من املرخ�س ل اأجال لت�صحي املخالفات قبل الب فـي طلب التجديد .

ــاد  26  ا

ر التنازل عن الرتخي�س ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر  اأو عن احلقو واللتزامات  يح

النا�صئة عن  دون احل�صول عل موافقة كتابية من الوزارة .

الفة حك هذ املــادة . اء الرتخي�س فـي حالة  ويجوز للوزارة اقرتا اإل
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ــاد  27  ا

يجـــب علـــ املرخــ�س لــ احل�صــول عل موافقة كتابية من الوزارة قبل اإجراء اأ تعديل 

عل ال�صكل القانو ل اأو بيع الأ�صه اأو تعديل ح�ص�س ال�صركاء اأو الندما اأو التق�صي 

اأو ال�صتحوا اأو دخول �صركاء جدد اأو نقل امللكية بالتنازل اأو البيع اأو الهبة .

لك  فـي  ا  منا�صبا   ترا  ما  اتخا  املــادة  هذ  حك  الفة  حالة  فـي  للوزارة  ويجوز 

اء الرتخي�س . اقرتا اإل

ــاد  28  ا

املدر�صة اخلا�صة  اأ�صه  اأو  اأو عن ن�صيب فـي ح�صة  تنــازل عـــن الرتخيـ�س  ملـــن  ل يجـــوز 

لك اأو ي�صاه اأو ي�صارك فـي بطلب اإن�صاء  اأن يتقدم بنف�ص اأو بوا�صطة �صخ�س اعتبار 

مدر�صة خا�صة اأخرى اإل بعد انق�صاء  خم�س �صنوات من تاري املوافقة عل التنازل .

ــاد  29  ا

ل يجـــوز للمرخ�س ل جتاوز حدود اأو نطا الرتخي�س  اأو مزاولة الن�صا املرخ�س ب 

فـي غري املقر املحدد ل . 

ــاد  30  ا
يجوز للمرخ�س ل التقدم بطلب نقل املقر املحدد ل اإ مقر اخر باتبا الإجراءات التية 

ة التعليمية بح�صب الأحوال خالل  اأو املحاف اإ املديرية  1 - التقدم بطلب النقل 

6 �صتة اأ�صهر عل الأقل . الفرتة التي ت�صبق بداية العام الدرا�صي بـ 

ة من قبل  املحاف داخــل  فــي  املدر�صــة  نقــل مقــر  علــ  املبدئيـــة  املوافقـــة  تكــون   -  2

ــة التعليميــة بح�صــب الأحــوال  ب�صــر اإخطــار الــوزارة باملوقــع  املديريــة  املحاف

ديد للمدر�صة فـي حال املوافقة . ا

ة مــن قــبل وكــيل   - تكون املوافقة املبدئية عل نقل مقر املدر�صة اإ خار املحاف

الوزارة للتعلي واملناهج .

 - يتع عل مقدم الطلب - بعد احل�صول عل املوافقة املبدئية - تقدمي امل�صتندات 

ة التعليمية بح�صب الأحوال خالل الفرتة التي ت�صبق  التية للمديرية  املحاف

بداية العام الدرا�صي بـ  اأربعة اأ�صهر عل الأقل 
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ديد  والر�ص امل�صاحي لها .  اأ - �صند امللكية لقطعة الأر�س املقام عليها املقر ا

ديــــد م�صتمـــال ب�صفــــة خا�صـــة علــــ مبانيها    - املخطـــط الهند�صــي للمقـــر ا
ومرافقها  واأفنيتها  وم�صاحة القاعات الدرا�صية .

ديد لبيان مدى  عاينة املقر ا ة التعليمية بح�صب الأحوال  وتقوم املديرية اأو املحاف
عدم  بوت  حالة  وفـي  املديرية   من  املعتمدة  الفنية  واملوا�صفات  ال�صرتاطات  ا�صتيفائ 
ديد ال�صرتاطات واملوا�صفات  اأو عدم اللتزام بالفرتة املحددة لتوفـري  ا�صتيفاء املقر ا

ار فـي مواجهة الوزارة . لك اأ ا امل�صتندات  يت رف�س الطلب  ول يرتتب عل 

ــاد  31  ا

لك بعد احل�صول عل موافقة  يجوز للمرخ�س ل اإن�صاء فر اأو اأك ل بذات ال�ص  و
كتابية من الوزارة  ووفقا لل�صوابط التية 

الفات خالل اخر عام درا�صي �صابق عل التقدم بطلب  1 - عدم ارتكاب اأ 
املوافقة عل اإن�صاء الفر .

2 - اأن يكون لكل من املدر�صة اخلا�صة والفر - حمل طلب املوافقة - مبن مدر�صي 
م�صيد وفق ال�صرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة من املديرية .

اتها املقررة فـي هذ   - اأن يتبع فـي �صاأن اإ�صدار املوافقة عل اإن�صاء الفر الأحكام 
الالئحة لإ�صدار الرتخي�س . 

ــاد  32  ا
ينتهي الرتخي�س بحك القانون فـي الأحوال التية 

وجــب اأحكــام هــذ  ا فـــقد املرخــ�س لــ اأحــد ال�صــرو الواجــب توفـرهـا فـيـ  1 - اإ
الالئحة .

2 - انق�صاء املــدة املحددة للرتخي�س دون جتديد .

 - �صــدور حكــ نهائــي واجب النفا باإ�صهار اإفال�س املرخ�س ل  اأو ت�صفـيت اأو حل 
اأو انق�صاء مدت  اأو زوال �صخ�صيت القانونية لأ �صبب من الأ�صبا .

�س اأو التزوير اأو التدلي�س  ب ح�صول املرخ�س ل عل الرتخي�س عن طريق ال ا  - اإ
اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �صحيحة .

ددها الوزارة  ا  يبا�صر املرخ�س ل الن�صا املرخ�س ب خالل الفرتة التي   - اإ
ر اأو عذر تقبل الوزارة . دون م
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ت اأو اأحده احللول  6 - وفــاة املرخــ�س لــ  وكان الرتخي�س �صاريا  و يطلب ور

6 �صتة اأ�صهر من تاري الوفاة  اأو طلبوا احللول  حملــــ خـــالل مــدة ل جتــاوز 

وجب اأحكام هذ الالئحة . و تتوفر فـيه ال�صرو املقررة 

ــاد  33  ا

اء ترخي�س املدر�صة اخلا�صة لأ �صبب من الأ�صبا  توؤول اإ الوزارة جميع  ا تقرر اإل اإ

ملفات الطلبة والهيئت التدري�صية والإدارية  وتتو الوزارة توزيع الطلبة عل املدار�س 

يـــرة واملجـــاورة مع تــرك حرية الختيار لولـي اأمــر الطالب  دون اأن تتحمــل الـــوزارة  الن

اأ التزامات اأو تبعات مالية اأو اإدارية  ويحتف بال�صجالت وباقي امللفات لدى املديرية . 

ويلتزم املرخ�س ل برد الر�صوم الدرا�صية لو اأمر الطالب عن الفرتة املتبقية من العام 

الدرا�صي .

الـــ ســـ ال ال
ــ لــ ر امــات ا ال

ــاد  34  ا
ودة املحددة من قبل الوزارة لل�صفو املرخ�س  قيق م�صتوى ا يجب عل املرخ�س ل 

التعليــ  عمليـــة  جتويـــد  اأجـــل  من  وتطبيقاتها  املعلومات  تكنولوجيا  ي�صتخدم  واأن  بها  

والأ�صاليب  الو�صائل  اأحد  با�صتخدام  لدي  املعلم  قيام  ب�صمان  يلتزم  كما  رائها   واإ

وال�صرتاتيجيات الرتبوية التي تلبي احتياجات الطلبة وجودة التعلي .

ــاد  35  ا

يجـب اأن يبـرم املرخـ�س لـ عقـدا مع و اأمر الطالب يت�صمن حقو والتزامات كل منهما 

وعلــ وجــ اخل�صو�س اخلدمـات التـي تقدمـها املدر�صـة اخلا�صـة واملبالـ التـي تتقا�صاهــا 

لك  و�صيا�صات دفع الر�صوم وا�صرتدادها  وت�صلي ن�صخة من هذا العقد لو الأمر . ري  ن

ــاد  36  ا

كافة  يت�صمن  دائمة   ب�صفة  بتحدي  يقوم  اإلكرتو  موقع  باإن�صاء  ل  املرخ�س  يلتزم 

البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�صة اخلا�صة  وعل الأخ�س بيان بال�صفو املرخ�س بها  

والر�صــــوم الدرا�صيــــة  ور�صـــوم نقل الطلبـــة  ور�صـــوم اخلدمــات التــي تقدمهـــا  و�صيا�صتهـــا 

ات ال�صلــة بالطلبــة واأوليــاء الأمــور .
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ــاد  37  ا

و ب ي�صمن عدم ولو الطلبة اإ مواقع  ام تقني مو يجب عل املرخ�س ل ا�صتخدام ن

ناء ا�صتخدامه �صبكة املعلومات الدولية  اإلكرتونية �صارة به اأخالقيا اأو اجتماعيا فـي اأ

 الإنرتن  . 

ــاد  38  ا
دد املديرية . يلتزم املرخ�س ل باملواعيد الدرا�صية  والإجازات املدر�صية  وفقا ملـا 

كما يلتزم بقيد كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�صة اخلا�صة وكذلك بيانات الطلبة 

ونتائجه فـي بوابة �صلطنة عمان التعليمية .

ــاد  39  ا

عات اأو اإعانات اأو هبــات اأو مزايــا خا�صــة مـن اأ �صخـــ�س  ر عل املرخ�س ل قبول ت يح

اأو جهة داخل ال�صلطنة اأو خارجها بطريقـة مبا�صــرة اأو غيـــر مبا�صرة  اإل بعــد احل�صــول 

عل موافقة كتابية من املديرية . 

ــاد  40  ا
ل يجـــوز للمرخ�س لــــ التعامـــل مـع اأفـــراد اأو موؤ�ص�صــات اأو جهــات تقــدم خدمــات تعليميـة 

داخل ال�صلطنة اأو خارجها اإل بعد احل�صول عل موافقة كتابية من املديرية .

ــاد  41  ا

عل املرخ�س ل فـي حال رغبت فـي اإ�صافة �ص درا�صي اأن يتقدم بطلب بذلك اإ املديرية / 

ددها املديرية  وتكون موافقة  ة التعليمية بح�صب الأحوال خالل الفرتة التي  املحاف

ــة التعليمية للعام الدرا�صي الذ يلي .  املديريــة  املحاف

ــاد  42  ا

 ل يجـوز للمرخـ�س لـ اإ�صافـة �صفـو درا�صية غري التي  املوافقة عليها من املديريــة  

ــة التعليميــة وفــــي حالـــة قيــام املرخ�س لـــ بـــفت �صفــــو لــــ ت�صـــدر لــــ املوافقـــة  املحاف

عل فتحها اأو اأن ال�ص املوافق علي  ي�صتو كل املتطلبات املعتمدة من املديرية  يكون 

املرخ�س ل م�صوؤول عن نقل الطلبة امل�صجل فـيها اإ مدر�صة خا�صة اأخرى  مع �صداد 

كافة الر�صوم امل�صتحقة واإخطار و اأمر الطالب بذلك  دون اأن تتحمل الوزارة اأو و اأمر 

الطالب اأ التزامات اأو اأعباء مالية .
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وفـي حالة اعرتا�س و اأمر الطالب عل املدر�صة اخلا�صة املنقول اإليها  يلتزم املرخ�س 

ر�س  ل برد كافة الر�صوم الدرا�صية واملبال الأخرى التي قام و اأمر الطالب ب�صدادها ب

الت�صجيل فـي ال�ص غري املرخ�س ب .

ــاد  43  ا

ناء العام الدرا�صي  اإل بعد احل�صول  ل يجوز للمرخ�س ل جتميد الن�صا املرخ�س ب فـي اأ

عل موافقة كتابية من املديرية  وبعد التاأكد من الوفاء بجميع التزامات املرخ�س ل .

ـــال �صنــوات  وفـي جميع الأحوال  ل يجوز اأن يكون جتميد الن�صا ملدة تزيد عل  

اأو تتجاوز املدة املتبقية فـي الرتخي�س .

ــاد  44  ا

ل يجوز للمرخ�س ل اإغال املدر�صة اخلا�صة نهائيا اإل بعد احل�صول عل موافقة كتابية 

من الوزارة .

ــاد  45  ا

وامل�صروفات  الإيرادات  ميع  مة  دفاتر ح�صابية منت �صك  اأن  ل  املرخ�س  عل  يجب 

املتعلقة باملدر�صة اخلا�صة  عل اأن تعتمد مــن مراقـــب ح�صابـــات معتمـــد فــــي ال�صلطنـــة  

واأن يحتف ب�صجالت يدون فـيها جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باأمورها و�صوؤونها  

وعل الأخ�س ما يتعلق ب�صوؤون الطلبة والهيئت التدري�صية والإدارية .

قر  ويجب عل املرخ�س ل اأن يحتف بهذ الدفاتر وال�صجالت فـي مكان امن ومنا�صب 

لك   ا ي�صمن اإتاحتها الطال عليها من قبل الوزارة مت طلب  املدر�صـــة اخلا�صة  و

مـــع مـــا يوؤيدهـــا مـــن م�صتنـــدات  كمـــا يلتـــزم املرخـــ�س لـــ بتمكــــ الــوزارة مــن الطــال 

عل جميع الأورا والبيانات الإدارية واملالية واملحا�صبية وغريها  والتحقق من �صحتها 

ون�ص �صور منها .

اإ مراقب ح�صابات معتمد  اإ�صنـــاد مراجعـــة ح�صابـــات املدر�صــة اخلا�صة  ويجـــوز للـــوزارة 

املدر�صة  تتحمل  اأن  عل  ال�صمعة   وح�صن  ة  واخل بالكفاءة  ل  وم�صهود  ال�صلطنة   فـي 

اخلا�صة كافة م�صاري واأتعا هذا املراقب .
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ــاد  46  ا

تـــود جميــع اإيـــرادات املدر�صــة اخلا�صــة اأيـــا كــان م�صدرهــا فـي احل�صــا امل�صرفـــي املذكـــور 

20 من هذ الالئحة  ويجب عل املرخ�س ل موافاة املديرية  فـي البند  من املــادة 

6 �صتة اأ�صهر بك�ص من هذا احل�صا عل اأن يكون معتمدا من امل�صر ال�صادر عن . كل 

ــاد  47  ا

�صك �صجالت يقيد فـيها كافة بيانات العامل لدي  واإجازاته   يجب عل املرخ�س ل اأن 

ومـــدد غيابهــ  والزائريــــن واملرتدديــــن علــــ املدر�صــــة اخلا�صــــة  وغريهــــا مـــن البيانـــات 

ددها الوزارة  كما يلتزم باإم�صاك مل خا�س لكل العامل لدي يحو الأورا  التي 

نا�صبة قيامه بالعمل  وملفات  بوتية وعقود العمل  وكل اإجراء يتعلق به ب�صبب اأو  ال

ددها الوزارة   حلفــ القـــرارات والتعليـــمات الــ�صادرة عن  وغريها من امللفات التي 

قر املدر�صة اخلا�صة   علــ اأن يحتفــ بهذ ال�صجالت وامللفات فـي مكان امن ومنا�صب 

لك  مع ما يوؤيدها  ـــا ي�صمـــن اإتاحتهـــا الطـــال عليهـــا مـــن قبل الوزارة مت طلب  و

من م�صتندات .

ويجوز الحتفا بال�صجالت وامللفات املبينة فـي هذ املــادة عن طريق الو�صائل الإلكرتونية . 

ــاد  48  ا

املهنـــي لأعـــ�صاء  الأداء  انيـــة لتطويـــر  ل تقدمي برامج تدريبيــة  املرخ�س  يجب عل 

 )20 الهيئت التدري�صية والإدارية باملدر�صة اخلا�صة  عل األ تقل ال�صاعات التدريبية عن 

ت�صب هذ ال�صاعات  ع�صرين �صاعة تدريبية عل مدار العام الدرا�صي لكل متدر  ول 

التدريبية �صمن العبء التدري�صي للمعل .

ــاد  49  ا

الدرا�صـــة  �صيــر  عــن  �صامــل  تقريــر  بتقدمي  درا�صي  عام  كل  نهاية  بعد  ل  املرخ�س  يلتزم 

لك فـي ميعاد  ة التعليمية بح�صب الأحوال  و اأو املحاف اإ املديرية  باملدر�صة اخلا�صة 

ون يوما من تاري نهاية العام الدرا�صي  ويجب اأن يت�صمن هذا التقرير  ال اأق�صا  

بيانا اإح�صائيا عن الطلبة ونتائجه الدرا�صية  وك�صفا باأ�صماء اأع�صاء الهيئة التدري�صية 

ائفهـــ وبرامـــج النمـــو املهــني اخلا�صـــة به  وجميــع الفعاليـــات والأن�صطـــة املدر�صيــة  وو

ددها الوزارة . التي مت تنفـيذها  وغريها من البيانات واملعلومات التي 
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ســـ الرابـــ ال

ر�سيــة ــ ا را انــ وا ا

ــاد  50  ا

اأن يكـــون املبنـــ املدر�صــي م�صتوفـيا كافة ال�صرتاطات واملوا�صفات الفنية املعتمدة  يجـــب 

ا ي�صمن  هات احلكومية الأخـــرى  ويتعـــ اإجــراء �صيانــة دورية ل  من املديرية وا

ة علي  ويحقق متطلبات الأمن وال�صالمة . املحاف

ــاد  51  ا

ل يــجوز للمرخــ�س لـــ ت�صيــيد املبنــ املدر�صــي اإل بعــد تقديــ طلــب بذلـــك اإلــ املديريــة 

ة التعليمية بح�صب الأحوال  مرفقا ب امل�صتندات التية  اأو املحاف

والر�صــــ  املدر�صــــي   املبنـــــ  �صيقــــام عليهـــا  التــــي  الأر�س  امللكيـــة لقطعــــة  �صنـــد   -  1

امل�صاحــي لهــا .

2 - املخطــط الهند�صــي للمدر�صـــة اخلا�صـــة م�صتمـــال ب�صفـــة خا�صــة علــ مبانيــها  

ومرافقها  واأفنيتها  وم�صاحة القاعات الدرا�صية .

املبن كافة ال�صرتاطات  التاأكد من مطابقة  بعد  اإل  الطلب  املوافقة عل هذا  ول يجوز 

واملوا�صفات الفنية املعتمدة مــن املديريـــة  واأن قطعـــة الأر�س التي �صيقام عليـــها املبنـــ 

�ص�صة لال�صتخدام كمبان مدر�صية . املدر�صي 

ــاد  52  ا

ا كان جميع املبا واقعة  اإ اإل  اأك من مبن مدر�صي  اأن يكون للمرخ�س ل  ل يجوز 

ر وجود مداخل م�صرتكة مع  داخل حدود قطعة اأر�س واحدة  وحماطة ب�صور واحد  ويح

�ص�صة  ات املدر�صة اخلا�صة  و ا كان تتبع  املبا الأخرى املجاورة للمبن املدر�صي اإل اإ

لتحقيق اأغرا�صها التعليمية .

ــاد  53  ا

ل يجـــوز اإجـــراء اأ تعديـــالت علــ املبن املدر�صي اأو املرافق امللحقة ب اإل بعد احل�صول 

ة التعليمية بح�صب الأحوال . عل موافقة كتابية من املديرية اأو املحاف
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ــاد  54  ا

ل يجوز للمرخ�س ل ا�صتعمال املبن املدر�صي واملرافق امللحقة ب لأ غر�س غري م�صر 

ر علي تخ�صي�س اأماكن ل�صكن العامل داخل احلرم املدر�صي  ب من قبل الوزارة  كما يح

ة التعليمية بح�صب الأحوال   اأو املحاف دون احل�صــول عل موافقة كتابية من املديرية 

لك يجـــوز تخ�صيـــ�س مكـــان لإقامــة عامــل احلرا�صة عل اأن يكون قريبا  ــناء مــن  وا�صت

من املدخل الرئي�صي للمدر�صة اخلا�صة . 

ــاد  55  ا

ــة التعليمية  يجـوز للمرخ�س ل بعد احل�صول عل موافقة كتابية مــن املديريــة  املحاف

الل املبن املدر�صي واملرافق امللحقة ب فـي الفرتة امل�صائية اأو خالل الإجازات املدر�صية  ا�صت

فـي  نع مو اأو  يعرقل  اأن  ل  املرخ�س  عل  ر  ويح تعليمي   اأو  تربو  ن�صا  ملزاولة 

التزامها بتنفـيذ الفعاليات والأن�صطة  اإ املدر�صة للتاأكد من مدى  الوزارة من الدخول 

املدر�صية التي  املوافقة عليها .

ــاد  56  ا

يجب عل املرخ�س ل اأن يحاف عل املبن املدر�صي واملرافق امللحقة ب فـي و�صع امن 

ددها الوزارة  كما يجب علي توفـري  ي و�صحي وفق ال�صرتاطات واملعايري التي  ون

طاة بال�صكل املنا�صب حلماية الطلبة من التعر�س املبا�صر لأ�صعة ال�صم�س  وكذلك  اأماكن م

ار�صة الريا�صة . توفـري ميا �صر نقية وباردة قريبة من �صالت و�صاحات 

امــ ســـ ا ال

سـة  ا ر�سـة ا اإدار ا

إداريــة سيــة وا ري ــ ال ي وال

ــاد  57  ا

الأمناء  ل�س  ت�صكيل  بكيفـية  املتعلقة  احلوكمة  قواعد  و�صع  ل  املرخ�س  عل  يجب 

الالئحة  هذ  اأحكام  القواعد  هذ  تخال  األ  عل  مهام   ديد  و اخلا�صة  باملدر�صة 

مة املعمول بها  وي�صرت ل�صريان هذ  والقرارات ال�صادرة تطبيقا لها والقوان والأن
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ا  تق الوزارة  القواعد وما يطراأ عليها من تعديالت عر�صها عل الوزارة لعتمادها  فاإ

ها اإليها عدت معتمدة . 60 �صت يوما من تاري تقد باعتمادها خالل 

ــاد  58  ا

ال  لــ�س اأمناء ي�صكل من عدد فرد ي�ص فـي ع�صويت  يكـــون للمدر�صـــة اخلا�صـــة 

التعلي   ال  ة والكفاءة فـي  و اخل 2 �صخ�صــ من  اأمور الطلبة  و اأولياء  عن 

 ) ومدير املدر�صة اخلا�صة  وفـي جميع الأحوال ي�صرت األ يقل عدد اأع�صاء املجل�س عن 

خم�صة اأع�صاء  واأن يتوفر فـي الع�صو ما ياأتي 

1 - اأن يكون كامل الأهلية  واأل يقل عمر عن  خم�صة وع�صرين عاما .

ة  2 - اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك  و ي�صبق احلك علي فـي جناية  اأو فـي جر

لة بال�صر اأو الأمانة  ما  يكن قد رد اإلي اعتبار .

فا فـي الوزارة .  - األ يكون مو

ــاد  59  ا

املدر�صة  خطة  تطبيق  عن  الوزارة  اأمام  م�صوؤول  اخلا�صة  باملدر�صة  الأمناء  ل�س  يكون 

اخلا�صة لتحقيق روؤيتها ور�صالتها واأهدافها .

ــاد  60  ا

يجـوز ملجلــ�س الأمنــاء باملدر�صــة اخلا�صــة تقديـــ الدعـــ وامل�صورة ملديــر املدر�صــة اخلا�صــة 

ودة .  والعامل بها فـي جميع الأمور الإدارية واملالية واملهنية و�صمان ا

ــاد  61  ا
اأن يكون رئي�صا ملجل�س  اأو امل�صاهم فـيها  اأو اأحد امل�صارك  يجوز ملالك املدر�صة اخلا�صة 

الأمناء اأو ع�صوا فـي  ويكون ل حق الت�صوي وفقا ملا تن�س علي قواعد احلوكمة امل�صار 

ر علي امل�صاركة فـي اإدارة اأمور املدر�صة  اإليها فـي املــادة  من هذ الالئحة  عل اأن يح

ل القانو للمدر�صة اأمام الوزارة  ل�س الأمناء هو املم اخلا�صة اليومية  ويكون رئي�س 

ري . وفـي �صالتها بال
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ــاد  62  ا

ــة التعليميــة  وافــاة املديريــة اأو املحاف لــ�س الأمنــاء باملدر�صــة اخلا�صــة  يلتـزم رئيــ�س 

60 �صت يوما  دد قبل بدء العام الدرا�صي بـ  بح�صب الأحوال بخطة التعي للعامل ا

ات العملية   علـــ الأقـــل مرفقـــا بهـــا امل�صتنـــدات الدالــة علــ املوؤهالت الدرا�صية واخل

هات املخت�صة . عل اأن تكون هذ امل�صتندات معتمدة من ا

ــاد  63  ا

الأمنــاء  لــ�س  يقــوم  عليــها   الفعلي  الإ�صرا  يتو  مدير  خا�صة  مدر�صة  لكل  يكون 

باملدر�صة اخلا�صة بتعيين فـي اأول اجتما ل .

ويجب اأن يكون مدير املدر�صة متفرغا تفرغا كامال ملبا�صرة مهام عمل طوال فرتة تعيين  

ددها الوزارة . واأن تتوفر فـي ال�صرو التي 

مع ب من�صب مدير املدر�صة اخلا�صة  واأ من�صب اخر فـي املدر�صة اخلا�صة  ر ا ويح

اتها  اأو فـي اأ مدر�صة خا�صة اأخرى .

وعدد  فقط  املدر�صي  قبل  التعلي  مرحلة  عل  ت�صتمل  التي  اخلا�صة  للمدر�صة  ويجوز 

طالبها ل يزيد عل  خم�ص طالبا تكلي م�صرفة الرو�صة اأو م�صرفة مدر�صة تعلي 

لك . القران الكرمي القيام باأعمال مدير املدر�صة بعد موافقة املديرية عل 

ــاد  64  ا

ار�صة الخت�صا�صات التية  يتو مدير املدر�صة اخلا�صة 

1 - الإ�صرا عل املدر�صة اخلا�صة .

ل�س الأمناء باملدر�صة اخلا�صة  2 - اإعداد خطة �صنوية للتطوير املهني  ورفعها اإ 

ال يوما من تاري  لعتمادها  وموافاة الوزارة بها خالل اأجل ل يتجاوز  

العتماد للموافقة عليها  عل اأن يقوم بتنفـيذ تلك اخلطة بعد احل�صول عل هذ 

املوافقة .

ل�س الأمناء بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة .   - اإخطار 
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ل�س الأمناء باملدر�صة اخلا�صة  دد ورفعها اإ   - اإعداد خطة تعي العامل ا

 )62 لعتمادها  وموافاة الوزارة بها خــالل الأجـــل املن�صـــو�س عليـــ فــــي املــادة 

من هذ الالئحة . 

تو عل ما يخال تقاليد   - التاأكد من اأن املـواد التعليمية واملناهج الدرا�صية ل 

�س تعالي الدين الإ�صالمي  اأو العقائد الدينية . ات  اأو  املجتمع العما ومورو

ات ال�صلة  ل�س الأمناء باملدر�صة اخلا�صة  6 - اأ اخت�صا�صات اأخرى يكل بها من 

باإدارة اŸدر�سة .

ــاد  65  ا

ل�س الأمناء باملدر�صة اخلا�صة تعي نائب ملدير املدر�صة فـي حالة بلو عدد  يجب عل 

200 مائتي طالب فاأك  اأو كان مرخ�صا لها بال�ص  الرابع  طال املدر�صة اخلا�صة 

فاأعل  اأو كان مدير املدر�صة من جن�صية غري عربية  وفـي احلالة الأخرية يتع اختيار 

ن�صية العربية . نائب مدير املدر�صة من ب املر�صح لهذا املن�صب من اأ�صحا ا

وفـي جميع الأحوال  يجب اأن يكون نائب مدير املدر�صة متفرغا تفرغا كامال ملبا�صرة مهام 

ددها الوزارة . عمل طوال فرتة تعيين  واأن تتوفر فـي ال�صرو التي 

مع ب من�صب نائب مدير املدر�صة  واأ من�صب اخر فـي املدر�صة اخلا�صة  ر ا ويح

اتها  اأو فـي اأ مدر�صة خا�صة اأخرى .

ــاد  66  ا

العام  يجب تعي مدير املدر�صة ونائب واأع�صاء الهيئت التدري�صية والإدارية قبل بدء 

ــ يومــا عل الأقل  ول يكون هذا التعي نافذا اإل بعد احل�صول  ال الدرا�صـــي بـ  

عل موافقة كتابية من الوزارة .

ــاد  67  ا

ال�صرتاطات  والإدارية ح�صب  التدري�صية  الهيئت  اأع�صاء  تعي  ل  املرخ�س  عل  يجب 

ـــددها الـــوزارة  علـــ اأن يقت�صـــر التعيـــ فــــي مرحلـــة التعليــ قبــل املدر�صــي   التـــي 

1 -  الأول حت الرابع عل الإنا فقط . وفـي ال�صفو من 
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ــاد  68  ا

نامج  يلتزم املرخ�س ل بتعي معلم للرتبية اخلا�صة فـي حالة اعتماد الوزارة ل ل

الرتبية اخلا�صة .

ــاد  69  ا

اأو نقل من مدر�صة  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  اأحد  الدرا�صي تعي  العام  ل يجوز خالل 

لك  وبعـد احل�صـول عل موافقة كتابية  ا دعـــ احلاجــة اإلـ  خا�صـــة اإلـــ اأخـــرى  اإل اإ

من الوزارة .

ــاد  70  ا

ددها الوزارة   ائ اأع�صاء الهيئت التدري�صية والإدارية التي  ل و مع مراعاة �صرو �ص

ي�صتــر فـيمــن يعــ فــي املدر�صــة اخلا�صـة اأن يكــون ح�صــن ال�صيــرة وال�صلوك  و ي�صبق 

لة بال�صر اأو الأمانة  ما  يكن قد رد اإلي  ة  احلك علي فـي جناية  اأو فـي جر

اعتبار .

ــاد  71  ا

لدي  العامل  ر�صميا من عقود  ون�ص معتمدة  باأ�صل  الحتفا  ل  املرخ�س  عل  يجب 

لك . فـي الوزارة فـي حالة طلب  ها ملو داخل املدر�صة اخلا�صة  وتقد

ــــدد حقــــو العاملــــ باملدر�صـــة اخلا�صـــة وواجباتهــ وفقـــا لأحكـــام قانـــون العمـــل   و

والالئحة الداخلية للمدر�صة اخلا�صة  ويجب عل املرخ�س ل اللتزام التام بهما .

ــاد  72  ا

ددها  يجب عل املرخ�س ل تعي من�صق للمدر�صة اخلا�صة ح�صب ال�صرتاطات التي 

ــر  اأو كــان مرخــ�صا لهــا  200 مائتــي طالــب فاأك ا بل عدد طال هذ املدر�صة  الوزارة  اإ

بال�ص  الرابع فاأعل .

ــاد  73  ا

ددها  ائ التية ح�صب ال�صوابط التي  ل الو يجب عل املرخ�س ل توفـري من ي�ص

الوزارة  ووفقا للحالت الواردة قرين كل منها  
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 )1 ا كانـــ املدر�صــــــة اخلا�صــــة ت�صتمــــل علــــ ال�صـــــ  1 - معلـــ �صعــــوبــات تعلـــ  اإ

الأول فاأعلــــ . 

 ) 200 ا بلـــ عـــــــدد طلبــــــــة املدر�صــــة اخلا�صــــــة  2 - اأخ�صائـــي اجتماعـــــــي اأو نف�صـــي  اإ

6 ال�صاد�س فاأعل .  ا كان ت�صتمل عل ال�ص  مائتي طالب فاأك  اأو اإ

 )1 ا كانــــ املدر�صـــــة اخلا�صـــــة ت�صتمـــل علـــ ال�صـــــ   - اأخ�صائـي م�صـــادر تعلـــــ  اإ

الأول فاأعلـــ . 

200  مائتي طالب  ا بل عدد طلبة املدر�صة اخلا�صة  ر�س اأو م�صر �صحي  اإ  - 

لك يلتزم املرخ�س ل بالتعاقد مع جهة �صحية للقيام  ا قل العدد عن  فاأك  واإ

بالإ�صرا ال�صحي عل طلبة املدر�صة .

200  مائتي طالب  ا بل عدد طلبة املدر�صة اخلا�صة   - اأخ�صائي قواعد بيانات  اإ

ا كان ت�صتمل عل ال�ص  اخلام�س فاأعل . فاأك  اأو اإ

ا كان املدر�صة اخلا�صة ت�صتمل عل ال�ص  اخلام�س فاأعل . ت  اإ 6 - فني 

 )8 ا كانـــ املدر�صـــــة اخلا�صــة ت�صتمــل علــ ال�صــــ  7 - اأخ�صائــــي توجيـــ مهنـــي  اإ

امــن فاأعلــ . ال

ــاد  74  ا

افة يتنا�صب وحج املبن املدر�صي اأو التعاقد  يلتزم املرخ�س ل بتوفـري عدد من عمال الن

افة  كما يجب علي توفـري احلرا�صة الالزمة للمدر�صة اخلا�صة . مع �صركة ن

ــاد  75  ا

ه عل احرتام خ�صو�صية املجتمع  يجب عل املرخ�س ل توعية جميع العامل لدي  وح

العما وعادات وتقاليد .

ــاد  76  ا

اأع�صاء  اأدائ من  تد  ب  ي اإنهاء خدمات من  ل  املرخ�س  اأن تطلب من  للوزارة  يجوز 

�س اأمن و�صالمة الدولة . ب ارتكاب ملخالفات  الهيئة التدري�صية اأو من ي
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ســـاد� ســـ ال ال
را�سيـة ـ ال نا ليميـة وا امـ ال ال

ــاد  77  ا
املراحل  ميع  الوزارة  مــن  املعتمــدة  التعليميـــة  امـــج  ال بتدريـــ�س  لـــ  املرخـــ�س  يلتـــزم 

نامج اإل بعـــد احل�صـــول  التعليمية  ول يجـــوز لــ تدريــ�س اأ مــواد غيـــر واردة بهــذا ال

علــ موافــقة كتابية من الوزارة .

ــاد  78  ا

ة العربية والدرا�صات الجتماعية  يلتزم املرخ�س ل بتدري�س مواد الرتبية الإ�صالمية والل

ا ع�صر . 1 - 12 الأول حت ال املعتمدة من الوزارة لل�صفو 

ــاد  79  ا

ة العربية . ناء الطلبة من درا�صة املواد التي تدر�س بالل يجوز للوزير ا�صت

ــاد  80  ا

نامــج التعليمــي املعتمــد لـــ مــن قبــل الـــوزارة  يلتـــزم املرخـــ�س لــ باخلطــة الدرا�صيــة لل

ميع املراحل الدرا�صية .

نامج التعليمي املعتمد ل من الوزارة   كما يلتزم بتوفـري املتطلبات الالزمة لتطبيق ال

لك قبل بداية العام الدرا�صي . و

ــاد  81  ا

عايري وا�صرتاطات املديرية املتعلقة باختيار م�صادر التعل . يلتزم املرخ�س ل 

ــاد  82  ا

يجب عل املرخ�س ل عند اختيار املـواد التعليمية ملركز م�صادر التعل اأو للمكتبة املدر�صية 

اأو لأماكن القراءة احلرة  مراعاة التي  

راء املناهج الدرا�صية وتلبية احتياجات الطالب واملعل . 1 - اإ

ار�صة  اإ  اأو  اأو العن   اأو الكراهية  اإلــ التحريــ�س عل الإباحية  األ تدعــو   - 2

ن�صا معاد للمباد والقي التي يقوم عليها املجتمع العما .
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 - األ تت�صمــن امل�صــا�س بالــــذات الإلهيــة اأو الديــن الإ�صالمــي اأو ترويــج مــا يتعــار�س 

قري الأديان ال�صماوية . مع مبادئ  اأو 

رافـية اأو طبقية .  - األ تدعو اإ اأفكار �صيا�صية اأو مذهبية اأو طائفـية اأو عرقية اأو ج

ــاد  83  ا

يجـــب علـــ املرخـــ�س لــ اختيــار املناهـــج الدرا�صيــــة مـــن القوائــــ املعتمـــدة مـــن الـــــوزارة 

ـــر�س . لهـــذا ال

ــاد  84  ا

نامج  يري ال يجب عل املرخ�س ل فـي حالة رغبت فـي اإ�صافة برامج تعليمية جديدة اأو ت

ـــدد   التعليمـــي املعتمـــد لـــ اأن يقـــدم طلبـــا بـــذلك اإلــ الـــوزارة خــالل الأجــل الـــذ 

ويجوز للوزارة قبول هذا الطلب اأو رف�ص .

ــاد  85  ا

ل  املعتمدة  املوؤ�ص�صة  ت�صعها  التي  التقيي  تقارير  من  ن�صخة  باإر�صال  ل  املرخ�س  يلتزم 

ويجوز  الدولية   التعليمية  امج  ال تطبيق  فـي  علي  ت�صر  التي  املوؤ�ص�صة  اأو  يا  اأكاد

للوزارة ا�صتخدام اأ منها لأغرا�س اإح�صائية اأو لأ اأغرا�س اأخرى تتفق مع �صالحياتها 

ائفها الإ�صرافـية املن�صو�س عليها فـي هذ الالئحة اأو فـي الت�صريعات املعمول بها . وو

سابـــ ســـ ال ال

أمـور ـة واأوليـا ا الطل

ــاد  86  ا

لك وفقا لل�صرو  يلتزم املرخ�س ل بالعدد املحدد للطلبة فـي ال�صفو املرخ�س بها  و

ددها املديرية . وال�صوابط التي 

ــاد  87  ا

ـدد الوزارة للقبول فـي مرحلة التعلي  يلتــزم املرخــ�س لــ بالـحد الأدنـ للعـمر الـذ 

1 الأول  ويتـ قبول وت�صجيل الطلبة وفق الإجراءات وال�صوابط  قبل املدر�صي وال�صــ 

ددها الوزارة . التي 
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ــاد  88  ا

ا ع�صر  وفقا ملا ياأتي  12 ال ا حت ال�ص  2 ال يكون القبول فـي ال�ص 

1 - الطلبة املنقولون اإ ال�ص الأعل . 

ــام  2 - الطلبة الباقــون لالإعــادة  مع مراعــاة ال�صــن القانو املحــدد من الــوزارة  ون

نامج التعليمي مع الطالب . تقومي الطلبة املعتمد  وتوافق ال

 - الطلبة املحولون من املدار�س اخلا�صة الأخرى اأو من املدار�س احلكومية الذين 

لك وفق  فـي  و املطلو ت�صجيله  لل�صــ  ال�صابقـــة  ال�صفـــو  بنجـــا  اأكمـــلوا 

ددها الوزارة . الإجراءات وال�صوابط التي 

 - الطلبة املحولون من خار ال�صلطنة الذين اأكملوا بنجا ال�صفو ال�صابقة لل�ص 

ددها الوزارة . لك وفق الإجراءات وال�صوابط التي  املطلو ت�صجيله فـي  و

لك بعد موافقة الوزارة .  - الطلبة املحولون من املدار�س الدولية  و

ددها الوزارة . 6 - اأ حالت اأخرى 

ــاد  89  ا

ل يجـــوز للمدر�صـــة اخلا�صـــــة املرخـــــ�س لهــا بفتــ �صـــ للرتبيـــة اخلا�صــــة عـــدم قبــــــول 

الطالــب املعــا اأو منــع من احل�صـول عل فــر�س مت�صاويـة ومتكافئــة للتعليــ مــع اأقرانــ 

و الإعاقــة . من غيـر 

ــاد  90  ا

ل ورقـــي واخـــر اإلكرتونــي لكــل طالــب يت�صمـــن  يجـــب علـــ املرخـــ�س لـــ الحتفــــا 

العامل لدي  اأن يلتزم هو وكل  ب  عل  املعلومات والبيانات وامل�صتندات اخلا�صة  كافة 

بال�صرية التامة  وعدم الإف�صا عن تلك املعلومات والبيانات وامل�صتندات اإل فـي الأحوال 

امل�صر بها قانونا .

ــاد  91  ا

ــة  يجب عل الطالب اللتزام بالز املدر�صي والز الريا�صي املعتمد من املديريــة  املحاف

ر علي احل�صور  التعليمية بح�صب الأحوال وفق ال�صرتاطات التي ت�صعها املديرية  ويح

لك موجبا مل�صاءلة الطالب . الفة  اير  وتعد  اإ املدر�صة بز م
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اŸــادة ) 92 (

ة اأيام  اأو ف�صل نهائيا   ال  3 ر عل املرخ�س ل ف�صل الطالب موؤقتا ملدة تزيد عل  يح

اأو اإجبار عل ترك املدر�صة اخلا�صة دون احل�صول عل موافقة كتابية من الوزارة . 

اŸــادة ) 93 (

ـــر علــ املدر�صــة اخلا�صــة التعـــر�س لأ طالــب بالعقــا البدنــي  ويتحمــل مرتكــب  يح

هذا الفعل امل�صوؤولية ال�صخ�صية . 

اŸــادة ) 94 (
واإجراءات  ب�صرو  وي�صدر  الطلبة   اأمور  لأولياء  ل�س  خا�صة  مدر�صة  كل  فـي  ين�صاأ 

ديد اخت�صا�صــ قـــرار مــن الوزيـــر  عل اأن يكـون  يــ عملــ  و و�صوابـــط ت�صكيلـــ  وتن

ال لأولياء الأمور اأمام الوزارة . رئي�س املجل�س 

اŸــادة ) 95 (

لك وفقا  بالطالب  و يكون متعلقا  �صجل مدر�صي  اأمر الطال عل كل  و  لكل  يحق 

ددها الالئحة الداخلية للمدر�صة اخلا�صة .  لالإجراءات وال�صوابط التي 

امـــ ســـ ال ال

انـــات م ــة وا ويــم الطل ــا  ن

اŸــادة ) 96 (

ددها الــوزارة   ام تقومي الطلبة وفق ال�صرو وال�صوابط التـي  يعــــد املرخــ�س لــ ن

ام  ام نافذا اإل بعد اعتماد من الوزارة  ويجوز للمرخ�س ل تطبيق ن ول يكون هذا الن

لك بعد موافقة كتابية من الوزارة . تقومي الطلبة املتبع فـي املدار�س احلكومية  و

اŸــادة ) 97 (

يلتزم املرخ�س ل بتطبيق التقومي ال�صنو املتبع فـي املدار�س احلكومية  ويجوز اأن يكون 

ددها الوزارة   ل تقومي �صنو خا�س ب يقوم باإعداد وفق ال�صرو وال�صوابط التي 

ام نافذا اإل بعد اعتماد من الوزارة . ول يكون هذا الن
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ول يجوز للمرخ�س ل اإجراء اأ تعديل عل التقومي ال�صنو املعتمد ل اإل بعد موافقة 

لك  عل اأن يلتزم باإخطار اأولياء الأمور بالتعديل خالل اأجل ل يتجاوز  الوزارة كتابة عل 

وافقة الوزارة عل التعديل . ة اأيام من تاري اإخطار  ال  (

ــاد  98  ا

يكـــــون املرخــــ�س لـــــــ م�صــــــوؤول م�صوؤوليـــة كاملـــــة عـــن اإدارة المتحانــــــــات وت�صحيحهــــا  

بوت ت�صاهل املدر�صة  امها  ويعد  وعلي اأن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل ح�صن �صري ن

الفة لبنود هذ الالئحة ت�صتوجب امل�صاءلة القانونية . اخلا�صة فـي املراقبة والت�صحي 

ا�ســـ ســـ ال ال

ــة س سالمــة وال أمــ وال ا

ــاد  99  ا

املدر�صـــة اخلا�صـــة   اأرجــاء  فـي جميـــع  وامنــة  بيئــة �صحيــة  بتوفـيــر  لـــ  املرخـــ�س  يلتـــزم 

اطــر . وخاليــة من اأ 

ــاد  100  ا

هات  ا عن  ال�صادرة  وال�صحة  وال�صالمة  الأمن  ومتطلبات  ب�صرو  ل  املرخ�س  يلتزم 

هات باأعمال التفتي�س والرقابة املنوطة  ا يفـيد قيام هذ ا املخت�صة  وعلي الحتفا 

ات التي اأبدتها  اإن وجدت . بها قانونا  واملالح

ــاد  101  ا

مـــة حمايـــة متكاملــــة وفعالــــة  للوقايــة  هـــزة باأن يجـــب اأن تكـــون املدر�صـــة اخلا�صـــة 

هات  من احلريق والك�ص عنـــ  وتكـــون مطابقـــة لل�صرو واملوا�صفات التي ت�صعهــا ا

التفتي�س  باأعمال  هات  ا قيام هذ  يفـيد  ــا  الحتفا  ل  املرخـــ�س  وعلـــ  املخت�صــة  

ات التي اأبدتها  اإن وجدت . والرقابة املنوطة بها قانونا  واملالح

ويجب عل املرخ�س ل اتخا جميع الإجراءات الالزمة التي تكفل اأمن و�صالمة الطلبة 

لك تركيب  ا فـي  ن يتواجدون فـيها  والعامل باملدر�صة اخلا�صة والزائرين وغريه 

طي جميع املقار واملبا  يلها طوال اليوم  عل اأن ت كامريات واأجهزة مراقبة اأمنية وت�ص

واملرافق . 
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ــاد  102  ا
حالت  فــــي  الأزمات والإخالء المـــن  اإدارة  خطة  اخلا�صة  املدر�صة  لدى  تكون  اأن  يجب 

المـــن  الإخـــالء  اإجراءات  عل  بها  والعامل  الطلبة  بتدريب  تقوم  اأن  عل  الطوار  

وتنفـيذ فعليا مرت عل الأقل خالل العام الدرا�صي . 

ــاد  103  ا
يجب عل املرخ�س ل فـي حالة توفـري خدمة النقل للطلبة اأن يراعي متطلبات الأمن 

ددها الوزارة  واإجراء �صيانة دورية للمركبات التي ت�صتخدم فـي هذا  وال�صالمة التي 

ر�س . ال

ــاد  104  ا

اأن يكـــون حامـــال  ي�صرت فـيمن يع �صائقا للمركبات التي ت�صتخدم فـي نقــل الطلبـــة 

رخ�صة ال�صياقة املطلوبة  ولديــ خبــرة ل تـــقل عـــن  خمـــ�س �صنـــوات بعـــد احل�صـــول 

لة بال�صر  ة  اأو فـي جر عل هذ الرخ�صة  و ي�صبـــق احلكـــ عليــ فـي جناية  

واأمنه  ما  يكن قد رد  الطلبة  تــهدد بطبيعتها �صالمة  ــة  فــي جر اأو  الأمانـــة   اأو 

ل  اإلي اعتبار  واأن يكون مدربا عل مواجهة حرائق ال�صيارات  وعل ال�صتخدام الأم

لطفايات احلريق . 

ــاد  105  ا
ناء نقلها  يجـــب علـــ املرخـــ�س لـــ اأن يوفـــر م�صرفـــا واحــدا عل الأقل لكل مركبة فـي اأ

املركبة  فـي  و�صالمته خالل وجوده  اأمنه  عل  يكون م�صوؤول عن احلفا  للطلبة  

اأموره   اأولياء  اإ  اأو  امل�صوؤول باملدر�صة اخلا�صة  املو  اإ  حت و�صوله وت�صليمه 

املركبة ونزوله منها   اإ  الطلبة  التاأكد ب�صفة خا�صة من �صعود  امل�صر  ويجب عل 

وخلوها نهائيا من اأ طالب عند و�صولها .

ــاد  106  ا

ـ خلدمـة الطعـام املدر�صـي اأن يـكون هـذا الطعـام  يجـب علـ املرخـ�س لـ فــي حالـة تقد

ذائيـة الأ�صا�صيـة  كمـا يجـب عليـ اللتـزام التــام  �صحيـا ويحتـو علـ كافـة العنا�صـر ال

هات املخت�صة فـي هذا ال�صاأن . ددها الوزارة وا بال�صرتاطات التي 
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ــاد  107  ا

تـــ فـــي حالـــة اإ�صابتــ  يلتـــزم املرخـــ�س لـــ بنقـــل الطالـــب اإلـــ اأحـــد امل�صت�صفـيـــات ومعا

ناء اليوم الدرا�صي ا�صتوجب نقل فورا اإ امل�صت�صف   ى اأو مر�س فـي اأ اأو تعر�ص لأ اأ

ا كانــ اإ�صابــة الطالــب  عل اأن يتحمل ولـــي اأمـــر الطالـــب تكاليـــ العـــال  وفــي حالـــة اإ

ى اأو املـــر�س يرجــع لفعــل املرخــ�س لــ اأو ب�صبــب تق�صــري اأو اإهمال من   اأو تعر�صـــ لـــالأ

لك مع عدم الإخالل بامل�صوؤولية املدنية . فـيتحمل فـي هذ احلالة تكالي العال  و

ســـر ا ســـ ال ال

ر�سيــة أن�سطــة ا اليــات وا ال

ــاد  108  ا

يجب عل املرخ�س ل غر�س حب الوطن وال�صلطان  ورفع عل الدولة فـي طابور ال�صبا 

اهر  ويجب عل اأع�صاء الهيئت التدري�صية والإدارية وكذلك الطلبة  فـي مكان رئي�صي 

هار التوقري والحرتام للن�صيد الوطني للدولة  ويردد فـي بداية كل طابور �صباحي . اإ

ــاد  109  ا

يجـب عل املرخـ�س لــ العمـل عل تعزيـز القيــ والهويــة العمانيــة مـن خــالل املمار�صــات 

والفعاليات والأن�صطة املدر�صية .

ــاد  110  ا

لك  يجوز للمرخ�س ل تنفـيذ الفعاليات والأن�صطة املدر�صية داخل املدر�صة اأو خارجها  و

ة التعليمية بح�صب الأحوال . بعد احل�صول عل موافقة كتابية من املديرية اأو املحاف

ــاد  111  ا

يجـــب اأن يكـــون مــن �صمـــن الفعاليـــات والأن�صطــــــة املدر�صيـــــة الـــتي ينفذهـــا املرخـــ�س لــــ 

العمــل التطوعــي وخدمــة املجتمـــع .
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ـــاد ع�ســر ســـ ا ال

را�سيــة الر�ســـو ال

ــاد  112  ا

يجب عل املرخ�س ل فور احل�صول عل الرتخي�س اأن يتقدم اإ الوزارة بطلــب اعتمــاد 

الر�صوم الدرا�صية املرفقة بطلب الرتخي�س  ول يجوز للمرخــ�س لــ الإعــالن عــن هذ 

�صيلها قبل اعتمادها من الوزارة . الر�صوم اأو ال�صرو فـي 

ويجــوز للــوزارة تعديـــل قيمــة تـلك الر�صـــوم بالزيـــادة  اأو النق�صــان .

ــاد  113  ا

�صيــــل اأ ر�صـــــوم علــ مــا يقـــوم بـــ مـــن اأن�صطـــة اأو خدمـــات    ل يجــــوز للمرخـــ�س لــــ 

اإل بعــد موافقــة كتابيـــة مــن الـــوزارة .

ــاد  114  ا

ــــة التعليمية بطلـــب زيـــادة الر�صـــوم  يجــوز للمرخــ�س لــ اأن يتقــدم اإلــ املديريــة  املحاف

ر�س  ول يرتتب  لــك علــ النمــو املعد لهذا ال الدرا�صيـــة خـــالل الفتـــرة املحـــددة  و

عل تقد اأ التزام فـي مواجهة الوزارة باملوافقة علي .

ــاد  115  ا

اأن يعلن عن الر�صــوم الدرا�صـــية  ور�صـــوم الفعاليـــات  والأن�صطة  يجب عل املرخ�س ل 

اهر باملدر�صة اخلا�صة   املدر�صية  واخلدمات التي يقدمها  وطريقة �صدادها  فـي مكان 

ديد ب�صكل  لك قبل فت با الت�صجيل فـي العام الدرا�صي ا وعل موقعها الإلكرتو  و

اأ ر�صوم  �صيل  ديد ما يح�صل منها بكل ق�صط  ول يجوز ل  وا�ص و�صري  مع 

بالزيادة عن احلد املعتمد ل من الوزارة  واإل كان ملزما برد ما ح�صل علي بالزيادة .
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ــاد  116  ا

اأو حرمان  الطالب  الالئحـــة  ل يجوز ف�صل  هـــذ  مـــن   92 املــادة  مـــع مراعــــاة حكـــ 

لك امتحان اخر العــام الدرا�صــي ب�صبـــب التاأخيـــر اأو عـــدم  ا فـي  من دخول اأ امتحان 

لك يجوز للمرخ�س ل  دفع الر�صوم الدرا�صية اأو اأ ر�صوم اأخرى اأو اأ ق�صط منها  ومع 

حجب النتيجة عن الطالب حل اإجراء الت�صوية اخلا�صة باملبال امل�صتحقة .

ا  تت  ديد اإ ويجوز للمرخ�س ل المتنا عن ت�صجيل الطالب فـي العام الدرا�صي ا

الت�صوية امل�صار اإليها فـي الفقرة ال�صابقة  وتتو الوزارة فـي هــذ احلالة نقـــل الطالـــب 

اإ اإحدى املدار�س احلكومية .

انـــ ع�ســر ســـ ال ال

ات ا ـــ ـات وا ال ا

ــاد  117  ا

فـــي الـــوزارة  يجـــوز بقـــرار من ال�صلطــــة املخت�صـــة بالتفـــا مــع الوزيــر  منــ بعــ�س مو

رائ التي تقع فـي املدر�صة اخلا�صة . �صفة ال�صبطية الق�صائية بالن�صبة اإ ا

ــاد  118  ا

فـي الوزارة املخت�ص الدخول اإ اأ مكان فـي املدر�صة اخلا�صة املرخ�س لها  يجوز ملو

ر�س القيام باأعمال املتابعة والإ�صرا الفني والإدار  واتخا اأ اإجراءات  وفـي اأ وق ب

اأخرى تعت �صرورية لتحقيق اأغرا�س هذ الالئحة .

فـــي الــوزارة  نـع مو نـع اأو يحـاول اأن  ـر علـ املرخـ�س لـ اأو اأ �صخـ�س اخـر اأن  ويح

من القيام باملهام وال�صالحيات املنوطة به طبقا لأحكام هذ الالئحة .
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ــاد  119  ا

اŸدار�س  باإن�ساء   77/68 رق  ال�صلطا  املر�صوم  من  املــادة   بحك  الإخالل  عدم  مع 

الفـــة املدر�صة اخلا�صة لأ من اأحكام هذ الالئحة  اخلا�صــة  تــقوم الوزارة فـــي حـــال 

اأو لأ من ال�صرو التي من الرتخي�س عل اأ�صا�صها باإنذار مالك املدر�صة لإزالة املخالفة 

اإنذارا  اأنذرت الوزارة  اأو تكرر وقوعها  ا  يق باإزالتها  خالل املدة املحددة بالإنذار  فاإ

ل�س التعلي توقيع اأ  اأخريا . وفـي حال ا�صتمرار املخالفة يجوز للوزير بعد موافقة 

زاء دون اإنذار فـي املخالفات  �صامة املخالفة  ويجوز اإيقا ا زاءات التية تبعا  من ا

�صيمة اأو غري القابلة للت�صحي  ا

 )% يتجـــــاوز  ل  بــمـــــا  الــــــوزارة  مــن  املعتمــدة  الدرا�صيــــــة  الر�صــــــــوم  خفــــــ�س   -  1

خم�صــــة وع�صريـــن باملائــة مــن قيمتهــا .

ة اأعوام درا�صية . ال ر زيادة الر�صوم الدرا�صية ملــــدة ل تقل عن   2 - ح

 - وق قبول الطلبة امل�صتجدين باملدر�صة اخلا�صة ملدة عام درا�صي اأو اأك .

 - توقيـع غرامــة اإداريــة علــ املرخــ�س ل ل تقــل عــن  خم�صمائــة ريــال عمانــي ، 

ول تزيــد علــ  خم�صـة ال ريــــال عمانـــــي  ويجوز م�صاعفـــــة العقوبـــــة 

عند تكرار املخالفات .

 - تخفـي�س ال�صفو الدرا�صية للمدر�صة اخلا�صة .

اء ترخي�س املدر�صة اخلا�صة . 6 - اإل


