
محلياتاالثنين  19  يوليو  2010   14

تناقش في جلسة »الوكالء« اليوم

قدمتها وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان ويناقشها »الوكالء« اليوم في اجتماع برئاسة تماضر السديراوي تنفيذًا لتعليمات موضي الحمود

»األنباء« تنشر جداول توقيت دوام رياض األطفال 
وطالب االبتدائي والمتوسط والثانوي

»األنباء« تنفرد بنشر آلية تطبيق وتقديم الوجبات الغذائية لتالميذ »االبتدائي«

المهام المقترحة للموظف التابع للمدرسة المسؤول عن متابعة تقديم الوجبات الغذائية
ـ احلضور مبكرا للتأكد من استعداد الشركة 

لعملية التوزيع.
ـ التأكد من عدد مجهزي ومجهزات التغذية 
ــم بالنظافة  ــدى التزامه ــركة وم التابعني للش

الشخصية العامة وفقا لشروط العقد.
ـ التأكد من عدد الوجبات املخصصة للمدرسة 

ومدى مطابقتها للبرنامج اليومي.
ـ إجراء الفحص الظاهري )أولي( على بعض 
العينات من الوجبات باستخدام حاستي البصر 

والشم.
ـ إخطار إدارة اخلدمات العامة فورا في حال 
اكتشاف تلف في الوجبات مع إيقاف التوزيع.

ـ أخذ عينة عشوائية من الوجبات الغذائية 
)يوميا( من عدد 4 مدارس في كل منطقة تعليمية 
والتنسيق مع إدارة اخلدمات العامة إلرسال هذه 
ــرات وزارة الصحة إلجراء  العينات الى مختب

التحليل املعملي.
ـ حصر احلاالت املرضية للطلبة والتي حتتاج 
الى وجبات خاصة وإخطار إدارة اخلدمات العامة 
بهذه احلاالت ومن ثم اإلشراف على توزيع هذه 

الوجبات اخلاصة للحاالت املرضية.
ـ اإلشراف على عملية إعداد وجتهيز الصاالت 
ــز وفتح الطاوالت  ــرات املكيفة وجتهي او املم

املخصصة لذلك.

ـ اإلشراف على مجهزي ومجهزات التغذية 
التابعني للشركة أثناء عملية توزيع الوجبات سواء 

في الصاالت او الفصول او املمرات.
ـ التأكد من تسلم الطلبة للوجبات الغذائية 

التي مت توزيعها.
ـ رصد مالحظات الطلبة )عينة عشوائية من 
ــة يوميا( عن الوجبات ومدى توافقها مع  الطلب
رغبة الطلبة ومدى اهتمام الطلبة بتناول هذه 

الوجبات من عدمه.
ـ اإلشراف على مجهزي ومجهزات التغذية 
التابعني للشركة أثناء عملية رفع بقايا الوجبات 
ورفع الطاوالت وإعادة الصاالت كما كانت عليه 

بعد االنتهاء من تناول الوجبات والتأكد من نظافة 
املكان وترتيبه بوجه عام.

ـ إعداد تقرير يومي وفقا للشروط التعاقدية 
وحتت إشراف املدير املساعد للشؤون اإلداريةـ  
عن عدد الوجبات التي مت توزيعها وعدد الوجبات 
التي مت إرجاعها والتي لم يتناولها الطلبة ومستوى 
ــركة ومدى التزام مجهزي ومجهزات  أداء الش

التغذية التابعني للشركة.
ـ إعداد تقرير شهري حتت إشراف املدير 
املساعد للشؤون اإلداريةـ  وفقا للنموذج املعد 
من الوزارة بشأن املخالفات املنسوبة للشركة 

)وفقا للشروط التعاقدية(.

اعتم�اد 30 دقيق�ة لتن�اول الوجب�ة وتكلي�ف 
التعليم الع�ام بتوفير 10 دقائق لم�دة الفرصة األولى
تقديم الوجبات في الصاالت المخصصة أو الفصول والممرات 
المكيفة على أن يتولى »المنش�آت« بن�اء االحتياجات الجديدة

الحص�ة  بع�د  الوجب�ة  تن�اول  يقترح�ون  التربوي�ون 
الثاني�ة ومس�ؤولو »الصح�ة« ي�رون أن األفض�ل بع�د »األولى«

 مريم بندق
تنفيذا لتعليمات وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود باالنته����اء من املتطلبات 
واالجراءات املطلوبة لبدء توزيع 
الغذائي����ة على تالميذ  الوجبات 
أكتوبر  املرحلة االبتدائية مطلع 
املقبل واستعدادا جللسة مجلس 
الوكالء التي ترأسها وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي صباح اليوم 
والتي يخصص اجلانب الرئيسي 
فيها ملناقشة هذه االجراءات، متكنت 
الوزارة املساعدة للقطاع  وكيلة 
اإلداري عائشة الروضان من اجناز 
تقرير شامل ومتكامل آللية عملية 
لتوزي����ع الوجبات الغذائية على 
تالميذ املرحل����ة االبتدائية ودور 
جميع قطاعات الوزارة في تنفيذ 

املتطلبات واالجراءات املطلوبة.
هذا وتنف����رد »األنباء« اليوم 
بنشر التقرير املرفوع من الوكيلة 
الروض����ان الى مجل����س الوكالء 
واملتضمن آلي����ة تطبيق وتقدمي 

الوجبات الغذائية.
وتتضمن التوصيات الواردة في 
التقرير ان يتم اعتماد 30 دقيقة 
لتقدمي وتناول الوجبات وتكليف 
قطاع التعليم الع����ام بتوفير 10 
دقائق تضاف الى مدة ال� 20 دقيقة 
املقررة اآلن للفرصة األولى على 
ان يتم ذلك بإطالة اليوم الدراسي 
10 دقائق او استقطاع هذه الدقائق 
العشرة من زمن طابور الصباح 
وبعض احلصص الدراسية، على 
ان يتم تقدمي الوجبات في الصاالت 
املخصص����ة لها او ف����ي الفصول 
الدراس����ية واملم����رات املكيفة في 
حالة عدم وج����ود هذه الصاالت 
وااليعاز لقطاع املنشآت التربوية 

ببناء صاالت جديدة.
التوقيت  التوصيات  وحددت 
الوجبات وهو  املناس����ب لتقدمي 
بحس����ب رأي أه����ل املي����دان من 
املدارس يكون  مديري ومديرات 
بعد احلصة الثانية )خالل الفرصة 
األولى( وبحسب رأي املختصني 
في وزارة الصحة يبدأ بعد احلصة 

األولى مباشرة.
وفي حال اعتم����اد ذلك يجب 
تكلي����ف قط����اع التعلي����م العام 
باتخاذ ال����الزم نحو التعديل في 
موعد الفرصة وبالنسبة للمدارس 
املشتركة يتم بحث مدى امكانية 
فصل الفرصة بالنسبة للمرحلتني 
او ان يتم  االبتدائية واملتوسطة 
الوجب����ات لطلبة املرحلة  تقدمي 
املتوس����طة على ان يبحث ايضا 
توحي����د املوعد املق����رر للفرصة 
في مدارس املس����تقبل وعددها 6 

مدارس.
وتتضمن التوصيات مقترحات 
االش����راف على توزيع الوجبات 
واملهام املقترحة للموظف التابع 
للمدرس����ة وآلية عمل املقاصف 
ب����دء توزيع  املدرس����ية في ظل 
الوجب����ات املدرس����ية والتجارب 
العملية امليداني����ة املطلوبة قبل 

تعميم التطبيق.
التقرير الذي تنشره »األنباء« 
يتضمن بنودا رئيسية هي عملية 
االش����راف على توزيع الوجبات 
واملهام املقترحة للموظف التابع 
للمدرس����ة، املقص����ف املدرس����ي 
والصن����دوق املال����ي، التوعي����ة 
االعالمية والتجارب العملية قبل 

التطبيق.. فإلى تفاصيله:

1( م����كان تق����دمي الوجب����ات 
الغذائية:

أ- املدارس ذات الصاالت التي 
تستوعب جميع الطلبة:

الغذائية  الوجبات  يتم تقدمي 
جلمي����ع الطلب����ة ف����ي الصاالت 

املخصصة لها.
ب - امل����دارس اخلالي����ة من 
الصاالت او ذات الصاالت ضيقة 
الكثافة  املدارس ذات  او  املساحة 

الطالبية املرتفعة:
يتم توزيع الوجبات الغذائية 
وتقدميها في الفصول الدراسية او 
في املمرات املكيفة بحسب االحوال 
على ان تقوم فرق العمل الفرعية 
التعليمية بدراس����ة  املناطق  في 
حالة كل مدرسة على حدة لوضع 
التصور االمثل لتقدمي الوجبات في 
هذه املدارس من حيث التقدمي في 
الصاالت والفصول او التنويع ما 

بني الفصول واملمرات املكيفة.
ت – االيعاز لقطاع املنش����آت 
امكانية بناء  التربوية لدراس����ة 
صاالت جديدة او توسعة الصاالت 

القائمة.
2( املدة الزمنية الالزمة لتقدمي 
وتناول الطلبة الوجبة الغذائية:

أ – اعتماد مدة 30 دقيقة )20 
دقيقة املدة املقررة للفرصة االولى 
+ 10 دقائ����ق مضافة( تخصص 
لتقدمي وتناول الوجبات الغذائية 
وتش����مل هذه املدة فترة )انتقال 
الطلبة من الفصول الى الصاالت 
الوجبة  اليدين وتناول  وغسيل 
وقضاء احلاجة والوقت املخصص 

الستمتاع الطالب بالفرصة(.
ب – تكليف قطاع التعليم العام 
ببحث ودراسة كيفية توفير مدة 10 
دقائق الضافتها الى مدة الفرصة، 
عن طريق اطالة اليوم الدراس����ي 
باضافة عش����ر دقائق عن طريق 
استقطاع دقائق معدودة من زمن 
طابور الصباح وبعض احلصص 

الدراسية.

3( التوقيت املناس����ب لتقدمي 
الوجبات

أ – اعتم����اد تق����دمي الوجب����ة 
الغذائية خالل الفرصة االولى اي 
بعد احلصة الثاني����ة وفقا لرأي 
غالبي����ة اهل املي����دان من مديري 

ومديرات املدارس.
ت – اعتم����اد تق����دمي الوجبة 
الغذائي����ة بعد احلص����ة االولى 
مباشرة وفقا لرأي املختصني في 
وزارة الصحة وفي حال اعتماد هذا 
املقترح فأنه يجب تكليف قطاع 
التعليم العام باتخاذ الالزم نحو 
التعديل في موعد الفرصة ليصبح 

بعد احلصة االولى مباشرة.
ث – بالنسبة للمدارس املشتركة 
)مدرس����ة واحدة في كل منطقة 
تعليمية( يتم تكليف قطاع التعليم 
العام بالتنسيق مع قطاع الشؤون 
االدارية بدراسة وبحث هذه احلالة 
وم����دى امكانية فص����ل الفرصة 
بالنس����بة للمرحلتني االبتدائية 
واملتوس����طة أو ان يشمل تقدمي 
الوجبات طلبة املرحلة املتوسطة 
في املدارس املشتركة في ظل العدد 

احملدود لهذه املدارس.
ج- بالنسبة ملدارس املستقبل 
وعددها 6 مدارس والتي لديها عدد 
اربع فرص مقسمة على الصفوف 
الدراس����ية تكليف قطاع التعليم 
الع����ام للعمل على توحيد املوعد 

املقرر للفرصة.
4-  لالش����راف عل����ى توزيع 

الوجبات
� يتول����ى قطاع التعليم العام 
باعتماد واشراف املديرة املساعدة 
االدارية مهمة االشراف  للشؤون 
عل����ى تنفي����ذ تق����دمي الوجبات 

الغذائية.
العام  التعليم  � تكليف قطاع 
باعتم����اد ترش����يح ع����دد 2 من 
موظف����ي القس����م االداري في كل 
مدرس����ة او وفقا الختيار املديرة 
املساعدة للشؤون االدارية وذلك 

الوجبات  لالش����راف على تقدمي 
الغذائية بوجه عام واالش����راف 
التغذية  على مجهزي ومجهزات 

التابعني للشركة.
� يتولى قطاع التعليم العام 
بالتنس����يق مع قطاع الشؤون 
االدارية اتخاذ الالزم نحو اعداد 
دورة تدريبي����ة عملية ملديرات 
املدارس املس����اعدات للشؤون 
االدارية واملوظفني املرش����حني 
من املدرسة على ان تشمل هذه 
ال����دورة بيان اآللي����ة املعتمدة 
للتطبيق املرفقة بالتقرير وكيفية 
تطبيق الشروط التعاقدية وفق 
شروط وبنود العقد وذلك مبا 
يضمن حسن تنفيذ املشروع، 
على ان تبدأ هذه الدورة مع بداية 
دوام الهيئة التعليمية وقبل بداية 

دوام الطلبة.
� اعتماد تشكيل فريق عمل 
فرع����ي )ملدة ش����هرين( في كل 
منطق����ة تعليمي����ة )قبل بداية 
التنفيذ( برئاسة مراقب اخلدمات 
ف����ي املنطقة وعضوية  العامة 
اربع����ة اعضاء وذل����ك ملتابعة 
التنفي����ذ املعتمدة ورصد  آلية 
أي معوقات او مالحظات أثناء 
التنفيذ عل����ى ان يتم نقل هذه 
املالحظ����ات واملعوقات للفريق 
الرئيسي حتى ينظر في كيفية 
مواجهته����ا وايج����اد احلل����ول 

املناسبة لها.
� ابالغ قطاع الشؤون االدارية 
ملخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
لتخصيص مقابل مادي )مكافأة( 
للموظفني )عدد 2 موظف في كل 
مدرسة( الذين ستناط بهم عملية 
االشراف واملتابعة لعملية تقدمي 
الوجبات الغذائية في املدارس.

5- للمهام املقترحة للموظف 
التابع للمدرسة

� يقوم قطاع الشؤون االدارية 
باصدار نشرة عامة تتضمن كل 
املهام املنوطة باملوظف املسؤول 

عن متابعة عملية تقدمي الوجبات 
الغذائية وكيفية تطبيق الشروط 

التعاقدية.
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والصندوق املالي
� يتول����ى قطاع االنش����طة 
الطالبية التعميم على املدارس 
بضرورة اغالق املقصف املدرسي 
في م����دارس املرحلة االبتدائية 
خالل الفرصة األولى استنادا الى 

توصية مجلس الوكالء.
� يطلب من قطاع االنش����طة 
الطالبية التعميم على املدارس 
بأن يقتصر البيع في املقصف 
املدرسي خالل الفرصة الثانية 
على املشروبات والبسكويتات 
واملأكوالت اخلفيفة فقط وذلك 
تفعيال لق����رار مجلس الوكالء 
في جلسته رقم 2010/1 املنعقدة 

بتاريخ 2010/1/13.
� ضرورة تعويض املدارس 
عن اغالق املقاصف في املدارس 
االبتدائية ويقترح فريق العمل 

التالي:
أ- تكلي����ف القط����اع املالي 
مبخاطبة وزارة املالية للموافقة 
على زيادة املبلغ املقرر للصندوق 
املالي املدرسي من 200 الى 300 
دينار حسب عدد الطلبة في كل 

مدرسة.
ب � يتولى قط���اع التعليم 
العام التنسيق مع القطاع املالي 
التخاذ الالزم نحو وقف توريد 
مبلغ املائة فلس عن كل طالب 
واملخصصة حلس���اب املنطقة 

التعليمية.
7- للتوعية اإلعالمية

العامة  العالقات  ادارة  على 
التنس���يق مع قط���اع التنمية 
التربوي���ة – مراقب التلفزيون 
التعليمي التخاذ الالزم نحو عمل 
فالشات توعية وحملة اعالمية 

تناسب أهمية املشروع.
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)امليدانية(
� تكلي���ف قطاع الش���ؤون 
االدارية بالتنس���يق مع فريق 
العمل الفرعي نحو قيام الشركة 
املتعاقدة باجراء جتربة عملية 
قب���ل بداية التطبي���ق الفعلي 
للمش���روع وذلك في مدرس���ة 
واحدة من كل منطقة تعليمية 
وبحضور جميع اعضاء الفريق 
املناطق  ممثلني ع���ن جمي���ع 
التعليمية وكذلك بحضور جميع 
املديرين املساعدين واملوظفني 
املرش���حني من كل مدرسة في 
جميع مدارس املنطقة التعليمية 
الواحدة التي جتري فيها التجربة 
التطبيق  آلية  وذلك لتوضيح 
والوق���وف عل���ى املعوقات ان 
وجدت، مع مراعاة ان يتم تطبيق 
ه���ذه التجربة بعد االنتهاء من 
ال���دورة التدريبية )النظرية( 
التي ستعقد للمديرين املساعدين 
للش���ؤون االدارية واملوظفني 

املرشحني من املدرسة.
9-  التصور النهائي واآللية 

املقترحة لتطبيق املشروع:
� تكلي���ف قطاع الش���ؤون 
االدارية باتخاذ الالزم نحو اصدار 
القرارات والتعاميم والنشرات 
الالزمة واخلاصة بآلية التطبيق 
املعتمدة في التقرير املرفق وذلك 
الفعلي مع  التطبيق  للبدء في 

بداية العام الدراسي اجلديد.

7 قضايا على جدول أعمال »وكالء التربية«

 مريم بندق
يناقش مجلس الوكالء في اجتماعه اليوم تواقيت 
ــال واملراحل التعليمية  الدوام ملدارس رياض األطف

االبتدائي واملتوسط والثانوي.

وبالنسبة لدوام جميع املراحل يبدأ 7.30 صباحا 
ــاعة 12.20 بعد الظهر لرياض األطفال،  وينتهي الس
ــط والثانوي  ــدارس االبتدائية 1.20، وللمتوس وللم

1.35 بعد الظهر بحسب اجلداول املنشورة.

 مريم بندق
يتضمن جدول اعمال مجلس الوكالء:

1- التصديق على محضر االجتماع )2010/7(.
2- الوثيقة األساسية املقترحة للمرحلة املتوسطة 

في التعليم الديني.
3- امليزانية املعتمدة للعام املالي 2011/2010.

4- توقيت الدوام املدرسي جلميع مراحل التعليم 
العام للعام الدراسي 2011/2010.

5- حتديد موعد نهاية العطلة ملوجهي املجاالت 
غير مجاالت املواد الدراسية.

6- حتديد قيمة مكافأة االعمال املمتازة لبعض 
املسميات غير املدرجة ضمن اجلدول اخلاص بتوزيع 

املكافآت لالعمال املمتازة.
7- مش���روع بيع االعمال الفنية واملشغوالت 

اليدوية لطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
8- ما يستجد من أعمال.

عائشة الروضان متاضر السديراوي د.موضي احلمود

اآللية المقترحة لتطبيق مشروع التغذية في مدارس المرحلة االبتدائية
� يتم استقبال السيارة )الفان( احململة بالوجبات 
الغذائية وذلك في متام الساعة السابعة صباحا والتأكد 
من اس���تمرار عمل محرك السيارة طيلة فترة تواجد 
السيارة داخل املدرسة وذلك ضمانا لسالمة الوجبات 

الغذائية.
� يقوم املوظفون التابعون للمدرس���ة بأخذ عينة 
عش���وائية من الوجبات وذل���ك للتأكد من مطابقتها 
للبرنامج الغذائي اليومي وإجراء فحص بالعني املجردة 

للتأكد من سالمتها.
� يقوم مجهزو ومجهزات التغذية التابعون للشركة 
)حتت اش���راف املوظفني التابعني للمدرسة( بتهيئة 
واعداد الصاالت عن طريق فتح الطاوالت وجتهيزها 

استعدادا الستقبال الطلبة.
� يقوم مجهزو ومجهزات التغذية التابعون للشركة 

بإنزال س���الل الوجبات الغذائية من السيارة متهيدا 
لنقلها إل���ى الصاالت أو الفصول بحس���ب حالة كل 

مدرسة.
� يقوم مجهزو ومجهزات التغذية التابعون للشركة 
)حتت اشراف املوظفني التابعني للمدرسة( بنقل سالل 
الوجبات باستخدام التروليات املخصصة لذلك الى 

الصاالت او الفصول بحسب حالة كل مدرسة.
� يقوم مجهزو ومجهزات التغذية التابعون للشركة 
)حتت إشراف املوظفني التابعني للمدرسة( بتوزيع 
الوجب���ات الغذائية واحلليب أو العصير واملاء الذي 
مت تسلمه في اليوم السابق على الطاوالت املخصصة 

لها في الصاالت أو الفصول.
� ف���ور االنتهاء من احلصة الثانية يتم اصطحاب 
الطلبة من قبل املعلمني واملعلمات الى الصاالت املخصصة 

لتقدمي الوجبات الغذائية مع مراعاة السماح للطلبة 
بغسل اليدين استعدادا لتناول الوجبة الغذائية.

� يقوم موظفو االشراف التابعون للمدرسة بالتحقق 
من قيام مجهزي التغذية التابعني للش���ركة بتوزيع 
الوجبات الغذائية على جميع الطلبة خاصة الطلبة 

أصحاب احلاالت اخلاصة او املرضية.
� بعد االنتهاء من تناول الوجبات الغذائية يقوم 
مجهزو ومجهزات التغذية التابعون للشركة )حتت 
اشراف املوظفني التابعني للمدرسة( برفع بقايا الوجبات 
واغالق الطاوالت وتنظي���ف املكان وإعادته كما كان 

عليه.
� يقوم مجهزو ومجهزات التغذية التابعون للشركة 
)حتت اش���راف املوظفني التابعني للمدرسة( بإعادة 
السالل الى السيارة وذلك متهيدا ملغادرتها املدرسة.

توقيت الدوام لرياض األطفال للعام الدراسي 2011-2010

البيان
إلى الساعةمن الساعة

المدة
سدسد

20 دقيقة307507استقبال األطفال
30 دقيقة507208النشاط الصباحي

20 دقيقة208408الفترة األولى )العمل اجلماعي(
10 دقائق408508غسل األيدي

20 دقيقة508109الفطور
15 دقيقة109259غسل األيدي واألسنان

45 دقيقة2591010الفرصة
55 دقيقة10100511الفترة الثانية )العمل باألركان(

10 دقائق05111511وجبة خفيفة
الفترة الثالثة

40 دقيقة15115511 )األنشطة الالصفية والهادئة(

25 دقيقة55112012الفترة الرابعة )االنصراف(

* يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 7.30 صباحا وينتهي الساعة 12.20

توقيت الدوام للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2011/2010

                                     التوقيت

              الحصص

طوال أيام األسبوع

لمدة
التوقيت

إلى الساعةمن الساعة
سدسد

10 دقائق307407لقاء الصباح

45 دقيقة407258احلصة األولى

45 دقيقة308159احلصة الثانية

45 دقيقة209510احلصة الثالثة

15 دقيقة5102010الفرصة األولى

45 دقيقة2010511احلصة الرابعة

45 دقيقة10115511احلصة اخلامسة

10 دقائق5511512فرصة الصالة

45 دقيقة5125012احلصة السادسة

45 دقيقة5012351احلصة السابعة
* يبدأ الدوام الرسمي الساعة 7.30 صباحا وينتهي الساعة 1.35 ظهرا.

* عدد حصص الدوام الرسمي 7 حصص دراسية وزمن احلصة الدراسية 45 دقيقة.

توقيت الدوام المدرسي لمدارس المرحلة االبتدائية للعام الدراسي 2011/2010

                                     التوقيت

              الحصص

طوال أيام األسبوع

المدة
التوقيت

إلى الساعةمن الساعة
سدسد

15 دقيقة307457لقاء الصباح

40 دقيقة457258احلصة األولى

40 دقيقة308109احلصة الثانية

20 دقيقة109309الفرصة األولى

40 دقيقة3091010احلصة الثالثة

40 دقيقة15105510احلصة الرابعة

40 دقيقة00114011احلصة اخلامسة

15 دقيقة40115511فرصة الصالة

40 دقيقة55113512احلصة السادسة

40 دقيقة4012201احلصة السابعة

* زمن احلصة 40 دقيقة طوال أيام األسبوع وينتهي الدوام الساعة )1.20(.
* النشاط املدرسي ستصدر به نشرة الحقة )قرار من وكيل الوزارة(.

* يبدأ الدوام املدرسي الساعة 7.30 صباحا وينتهي الساعة 1.20 ظهرا.


