
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1229(

وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم

قــرار وزار

رقـــم 20 2018

يــم الطابــور املدر�ســـ حــة تن ســدار  باإ

بية والتعليم  ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/37 بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال

واعتماد هيكلها التنظيمي  

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة  

 تـقـــرر

ولـــ ة ا املــا

يعمل فـي �صاأن تنظيم الطابور املدر�صي  باأحكام الالئحة املرفقة . 

انيـــة ة ال املــا

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة  اأو يتعار�ش مع اأحكامها . 

ـــة ال ة ال املــا

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية  ويعمل به اعتبارا من 11 فرباير 2018م . 

ـ   7  5  1439هـ سدر 

2018 ــــ  25 1  املوا

انية مد ال�سي ديحة بن ا    

بيـــــــــــــــة والتعلــيـــــــــــم  وزيــــــــــــرة ال
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يـــم الطابــــور املدر�ســــ حـــة تن

ة  1   املــا

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ش �صياق الن�ش معنى اخر  

1  الــــوزارة  

بيــة والتعليـــم .  وزارة ال

2  الوزيــــر  

بيـــة والتعليـــم .  وزيـــر ال

3  الطابــور املدر�ســـ  

اإ�صراف  املخ�ص�صة لذلك حت  بال�صاحة  درا�صي  يوم  بداية كل  فـي  الطلبة  ا�صطفاف 

بهـــا   املرتبطـــة  ائـــف  والو والتدري�صيـــة  االإداريـــــة  الهيئـــة  اأع�صـــاء  ائــف  و لــي  �صا

الأداء فعاليات الطابور املدر�صي . 

4  ال�سيحــــات  

ناء تاأدية الطابور املدر�صي .  عبارات حتفـيزية يرددها قائد الطابور والطلبة فـي اأ

نــ   5  الن�سيـــد الو

الن�صيد الوطني للدولة . 

ــد الطابــور املدر�ســ   6  قا

معلم مادة الريا�صة املدر�صية باملدر�صة . 

ة  2   املــا

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على كافة املدار�ش التي ت�صرف عليها الوزارة . 

ة  3   املــا

ي�صدر الوزير قرارا بتحديد بداية توقي اليوم الدرا�صي للمدار�ش ال�صباحية وامل�صائية  

على اأن يبداأ توقي الطابور املدر�صي بعد ا�صطفاف الطلبة مبا�صرة . 
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وتكــون املـــدة املحـــددة للطابــــور املدر�صــي علــى النحـــو االتــي : 

او  املدار�ش ال�صباحية  

التوقي ال�صتوي  ومدته )15( خم�ش ع�صرة دقيقة .   -

التوقي ال�صيفـي  ومدته )10( ع�صر دقائق .   -

انيا  املدار�ش امل�صائية  

التوقي ال�صتوي  ومدته )10( ع�صر دقائق .   -

التوقي ال�صيفـي  ومدته )5( خم�ش دقائق .   -

ة  4   املــا

تيـب االتـي   تـودى فعاليـات الطابـور املدر�صـي علـى ال

اال�صطفاف .  -  1

ال�صيحات .  -  2

ارين االإحماء الريا�صية .  -  3

مرا�صم رفع علم الدولة .  -  4

اعة املدر�صية .  -  5 االإ

االن�صراف .  -  6

ة  5   املــا

تودى ال�صيحات بداية الطابور املدر�صي ل�صبط الطلبة وفق االتي  

ــد الطابـــور املدر�ســـ الطــــــــالقا

وطنــــــــي

عــــــــــــا�ش 

عمـــــــــــــــان

حـــــــــــــــــــرا

ة  6   املــا

ارين االإحماء الريا�صية وفق االتي   يجب اأن يت�صمن الطابور املدر�صي 
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اريـــن  -  1 رينـــني مـــن  ــــار�ش الطلبــــة مـــن ال�صـــف االأول حتـــى ال�صـــف الرابع 

االإحماء الريا�صية . 

رينــا واحـــدا  -  2 ــــار�ش الطلبـــة مــن ال�صــف اخلامـــ�ش حتــى ال�صــف الثانــي ع�صر 

ارين االإحماء الريا�صية .  من 

ة  7   املــا

ارين االإحمــــاء الريا�صيــة طـــوال العـــام  يجــب على كافة املـــدار�ش التجديـــد والتنويع فـي 

ا يتنا�صب مع الفئة العمرية للطلبة .  الدرا�صي 

ة  8   املــا

ناء الطابور املدر�صي على النحو االتي   يجب اأن تودى مرا�صم رفع علم الدولة فـي اأ

رفــع علم الدولة من قبل فرق االأ�صبال والزهــرات  اأو فرق الك�صافة واملر�صدات   -  1

اأو بينهما ب�صفة دورية  بح�صب االأحوال . 

عــزف ال�صــالم ال�صلطانـي من قبـل الفريق املو�صيقـــي باملدر�صـــة وترديد الن�صيــد  -  2

ائف  الوطني كامال من قبل الطلبة واأع�صاء الهيئة االإدارية والتدري�صية والو

املرتبطة بها . 

ال مــرات  " حتيــــا  -  3 ديـــد العبارتــني االتيتـــني )3(  الهتــــاف من قبل الطلبــة ب

�صلطنـــة عمــان حـــرة " ، " يعي�ش جاللة ال�صلطان قابو�ش املعظــم " بعـــد اأداء الن�صيد 

الوطني . 

ة  9   املــا

اعــــة  اعــة املدر�صيـــة من قبـــل الطلبة حتـــ اإ�صــراف م�صـرف جماعـــة االإ تعـــد فقـــرات االإ

املدر�صية  واأخ�صائي االأن�صطة املدر�صية  على اأن ي�صمل االتي  

القران الكر  احلدي ال�صريف .  -  1

اعة املدر�صية .  -  2 برام متنوعة يراعى فـيها التجديد فـي فقرات االإ
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اأن تكون على نحو دوري بني الف�صول الدرا�صية لل�صفوف من االأول حتى العا�صر  -  3

اعة املدر�صية .  الإ�صراك اأكرب عدد من طلبة املدر�صة فـي تقد فقرات االإ

اعة املدر�صية من قبل طلبة ال�صفـني احلادي ع�صر   -  4 يكون اإعداد وتقد فقرات االإ

وي املهارات واالإجادات املختلفة اخلا�صة بجماعات االأن�صطة  والثاين ع�صر من 

املدر�صية لتنمية ميولهم  واإبرازها . 

اال�صتعانة بدليل املنا�صبات والفعاليات واالحتفاالت املعتمـــد مـــن الوزارة  عند اإعداد  -  5

اعة املدر�صية اخلا�صة باملنا�صبات املحلية والدينية والعربية والعاملية .  فقرات االإ

ة  10   املــا

تعزف املو�صيقى امل�صاحبة الن�صراف الطلبة من الطابور املدر�صي اإىل الف�صول الدرا�صية 

ا يتنا�صب مع االإيقــاع احلركـــي ل�صري الطلبة  �صريطـة اأن تكـون املعزوفــات مــن االأنا�صيــد 

�صي الهوية العمانية فـي نفو�ش الطلبة .  الوطنية اأو الفلكلور العماين ل

ة  11   املــا

على فرق االأ�صبــال والزهرات وفرق الك�صافة واملر�صـــدات االلتـــزام بارتــداء الـــزي الك�صفــــي 

واالإر�صادي . 

ة  12   املــا

على فـرق االأ�صبــال والزهرات وفرق الك�صافة واملر�صدات وطلبـــة االإدارة الطالبيــة - حتــ 

اإ�صراف معلمي املناوبة اليومية - القيام باالتي  

ة اإقامة الطابور املدر�صي .  -  1 التاأكد من خلو القاعات الدرا�صية من الطلبة فـي ف

تنظيم الطلبة .  -  2

رفع علم الدولة .  -  3

متابعة ان�صراف الطلبة من الطابور املدر�صي .  -  4
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ة  13   املــا

على معلمي مادة املهارات املو�صيقية القيام باالتي  

تدريب طلبة املدر�صة فـي ح�صة املهارات املو�صيقية على ترديد الن�صيد الوطني .  -  1

تدريب طلبة الفريق املو�صيقي باملدر�صة علــــى عـــزف ال�صــالم ال�صلطانـــي با�صتخدام  -  2

جميع االالت املو�صيقية املتوافرة باملدر�صة . 

ة  14   املــا

على اأق�صـــام الك�صافـــة واملر�صــدات باملديريـــات االإدارة التعليميــــة تدريــــب قــــادة الك�صافــــة 

واملر�صدات والفرق الك�صفـية واالإر�صادية على مرا�صم رفع علم الدولة . 

ة  15   املــا

ائف املرتبطة بها بح�صور  ائف اأع�صاء الهيئة االإدارية والتدري�صية والو لو و يلتزم �صا

الطابور املدر�صي . 

ة  16   املــا

يجب االإ�صراف على الطابور املدر�صي  وفق االتي  

يتوىل مدير املدر�صة وم�صاعدوه االإ�صراف العام .  -  1

يتوىل قائـــد الطابــــور املدر�صي  واملعلمـــون املناوبــــون  ومعلــم احل�صة االأولـــى   -  2

م�صوولية متابعة ا�صطفاف الطلبة فـي �صاحـــة الطابـــور املدر�صـــي  ومتابعـــة اأداء 

اريــن االإحمـــاء الريا�صيــــــة  ومرا�صم رفـــع علـــم الدولــــــة  وان�صــــراف الطلبـــة 

من �صاحـــة الطابــــور املدر�صـــي . 

اعة املدر�صية م�صوولية  -  3 يتوىل اأخ�صائيو االأن�صطة املدر�صية  وم�صرف جماعة االإ

اعة املدر�صية .  االإ�صراف على تنفـيذ فقرات االإ
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يتوىل معلمـــو مــــادة املهارات املو�صيقيــــة م�صووليـــة االإ�صــراف على عــزف ال�صـــالم  -  4

ال�صلطاين  وامل�صري الن�صراف الطلبة من �صاحة الطابور املدر�صي . 

املدر�صــــي وتدريب طلبة  -  5 الطابور  املدر�صيـــة قيادة  الريا�صة  مـــادة  يتوىل معلمـــو 

لك .  احللقة الثانية والتعليم ما بعد االأ�صا�صي على 

ة  17   املــا

يلتزم قائد الطابور املدر�صي باحل�صور اإىل �صاحة الطابور قبل ا�صطفاف الطلبة  للوقوف 

على ا�صتعدادات تنفـيذ فعاليات الطابور املدر�صي . 

ة  18   املــا

بويون واأخ�صائيو االأن�صطة وم�صرفـــو االإر�صاد االجتماعي  يلتــــزم امل�صرفــــون االإداريون وال

والنف�صــي وم�صرفـــو الدمــــ وال�صعوبات واأخ�صائيــو التوعيـــة ال�صحيــة بح�صـــور الطابـــور 

ناء زياراتهم للمدار�ش .  املدر�صي فـي اأ

ة  19   املــا

الفة اأحكام هذه الالئحة تطبق اإجراءات امل�صاءلة االإدارية املن�صو�ش عليها  فـي حالة 

فـي قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/120 والئحته التنفـيذية 

ال�صـــادرة  باملدار�ش احلكوميــة  2010/9  والئحـــة �صوون الطالب  بالقـــرار رقم  ال�صـــادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2017/234 ، والالئحة التنظيمية للمدار�ش اخلا�صة ال�صادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2017/287 بح�صب االأحوال . 
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