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2102لسنة  (2)رقم  تعليمات رياض األطفال الحكومية  
 وتعديالته 0991لسنة ( 3)من قانون التربية والتعليم رقم ( ب،ج/8)صادرة بمقتضى المادة 

 
ويعماال ب ااا ماان (  2102تعليمااات رياااض األطفااال الحكوميااة لساانة )تساامى هاالت التعليمااات : (0)المااادة 

 .تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

 

 

تنشااا الااو ارة رياضاااا لتطفااال تكااون ملحقااة بالماادارد الحكوميااة وت ااد   لااى تااوفير منااا  : (3)المااادة 
حياااة والوجدانياااة، مناساااب يِّ ي ااااِّ للطفااال تربياااة متوا ناااة تشااامل جواناااب شةصااايته الجسااامية والعقلياااة والرو 

وتسااددت دلاى تكااوين العاادات الصااحية الساليمة وتنمياة دالقاتااه اعجتمادياة وتع ياا  اعتجاهاات ا يجابيااة 
 .وحب الحياة المدرسية

 
:منتتكون موارد الروضة : (1)المادة   

.ما يةصص ل ا من موا نة الو ارة -أ  
 .ال بات والتبردات شريطة الموافقة دلي ا وفق األصول المالية واللوا مية المتبعة -ب

 

:القبول والتسجيل: (2)المادة   
ا لادااة ) بوساايلتين دلااى األقاال ماان الوسااا ل المتاحااة مدرسااة داان بااد  مودااد التسااجيل تعلاان مااديرة ال-أ

 ....(المدرسية ، وا دالنات في األماكن العامة، 
اللي سيِّتم السنة الةامساة مان دمارت فاي ن اياة شا ر كاانون األول مان  الطفل يقبل في ص  الروضة-ب

 .العام الدراسي اللي سيقبل فيه

 .من كل دام حتى ن اية الش ر نفسه بداية ش ر أيارمن المتقدمين جميعاا ال يبدأ تسجيل األطف-ج

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هلت التعليمات المعاني المةصصة ل ا أدنات : (2)المادة 
 : ع  لا دلت القرينة دلى غير للك

 .والتعليم ةو ارة التربي: الو ارة 

 .و ير التربية والتعليم: ااار الو ي
 .المنطقة /اللوا  /في المحافظة  مديرية التربية والتعليم: المديرية 
 .كل مدرسة حكومية تديرها الو ارة: المدرسة
 .كل روضة حكومية تديرها الو ارة : الروضة 

 .كل طفل يحمل الرقم الوطني األردني: الطفل
 .مجلد التربية والتعليم: المجلد 
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 .صادرة دن األحوال المدنية أو صورة مصدقة دن ا وعدةيتم تسجيل األطفال بموجب ش ادة -د

مان مسااحة الشاعبة، دلاى أع ( 2م0،2)رياض األطفال بحيث يةصص لكل طفال  شعبةيحدد استيعاب -ها
  . م ما  ادت مساحت اطفالا  (22) عبة الواحدة دني يد ددد أطفال الش

لغايات تحديد األطفال المقبولين في الروضة ، تشكل مديرة المدرسة لجناة قباول بر اسات ا ودضاوية كال -و
 :من
 .معلمة الروضة-0
 .معلمتين من المعلمات اللواتي يسكن في منطقة المدرسة-2
 .ريةممثل دن قسم التعليم العام يسميه مدير المدي-3
 .يسميه مدير المديرية بتنسيب من مديرة المدرسة/ ممثل دن المجتمع المحلي-1
وفقاااا لتولويااات تطفااال ماان سااكان المنطقااة التااي تةاادم ا المدرسااة ل  الروضااةالقبااول فااي  أولويااة تحادد- 

 :اآلتية

 . األشد فقراا ويرفق ولي أمر الطفل الوثا ق التي تثبت للكاألطفال -

 .للمدرسة األطفال األقرب-

 . من مجموع األطفال المقبولين%( 21)أبنا  المعلمات والعامالت في المدرسة بما ع ي يد دلى -
ماان هاالت المااادة ، يجااو  قبااول أطفااال جاادد فااي ( هااا)فااي حااال داادم اكتمااال العاادد المقاارر وفقاااا للفقاارة -ح

تااريخ يجاو  قباول أطفاال اعنساحاب فاي المديرياة، وبعاد للاك ال/ الروضة حتاى تااريخ تادقيق ساجل القباول
 .جدد في ضو  المتسع

اعنسااحاب وياادقق السااجل فااي المديريااة فااي / يااتم تسااجيل أسااما  األطفااال المقبااولين فااي سااجل القبااول-ط
 .من كل دام دراسي 0/01مودد أقصات 

ودمج م مع األطفال العاديين بموجب تقريار طباي معتماد ( ا داقات البسيطة)يجو  قبول األطفال لوي -ي
 .ج ات رسميةمن 

في حال انقطاع الطفل دن الدوام فاي الروضاة لمادة أسابودين متتااليين دون دالر مقباول يعتبار حين اا -ك
 .منسحباا ويبلغ األهل بللك

دلااى  الصاافو  األساسااية الثالثااة األولااىفيمااا يتعلااق ب المعمااول ب ااا انتقااال وقبااول الطلبااةتطبااق أسااد -ل
 .أطفال الروضة

 .ات مدرسية من األطفالع تتقاضى المدرسة تبرد-م

   .الروضةيسمح بقبول أطفال مستمعين في ص   ع-ن

 .يقبل األطفال من اللكور وا ناث دلى حد سوا -د

 .ددم  ل امية ال ي الرسمي ألطفال الروضة-ع
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 :يقبل في الروضة الوثا ق اآلتيةمل  كل طفل  يتضمن: (6)المادة 
 . الوعدةصورة مصدقة دن ش ادة -
 .األصلية بطاقة تطعيم الطفل-

 .صورة دن دفتر العا لة-

 .  للطفلتان شةصيتان صور -

 . نمولج البيانات الةاصة بالطفل-

 ."ن وجدت "التقارير الطبية الةاصة بالطفل -

 (.لتطفال لوي ا داقة ) ة رسمية بعدم ا دواجية ا داقة تقرير طبي معتمد من ج-

 
ماا  الروضاة، ويطباق دلاى صا  الاو ارةدان  صاادرال تقويم المدرسي للعام الدراسي يعتمد ال-أ: (7)المادة 

 .الصفو  األساسية الثالثة األولى  يطبق دلى

 .بعد الظ ر( 0)سادة ولغاية ال احاا صب (7:31)السادة يبدأ دوام معلمة الروضة-ب

 .ظ راا ( 02:31)صباحاا ولغاية السادة ( 7:12)يبدأ دوام أطفال الروضة من السادة -ج

 

 .المطور المقر من المجلد المن اج الوطني التفادلي الروضة تطبق-أ: (8)المادة 
 .بعد موافقة المجلد دلي اضافية  ثرا ية  تطبيق أية برامج ومواد تعليمية  يجو  للروضة-ب
 

 :المدارد المنوي فتح الروضة في ا معايير انتقا -أ  :(9)المادة 

 .وجود حاجة فعلية للروضة لةدمة أبنا  المنطقة-0

اساااتحداث الروضاااة داةااال مااادارد ا نااااث األساساااية أو المةتلطاااة، أو الثانوياااة التاااي ع تحتاااوي دلاااى -2
ة اعكتظااظ والحاجاة الملحاة يمكان اساتحداث الروضاة فاي المرحلة األساسية  ن اقتضت الحاجاة، وفاي حالا
 . مدارد اللكور األساسية بعد  جرا  دراسة لللك

 :صفو  الروضة في المدرسةددد   تحديدمعايير -ب

 .الكثافة السكانية في المنطقة-0
 .حاجة المنطقة-2

 .ددد طالب الص  األول األساسي في المدرسة-3

 : يشترط في ص  الروضة اآلتي-ج
 .في الطابق األرضي يكون أن -0

للص  المنشأ حديثاا سوا ا أكاان جناحااا ةاصااا بالمدرساة أم ضامن ( 2م22-2م18)أن تكون المساحة -2
 .البنا  المدرسي

 .للغر  القا مة( 2م31 )الشاغرة دن  تقل مساحة الغرفة أع-3
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ن  وجاد  فاال ي ياد دادد درجا-1 درجاات ومحماي ( 2)تاه دلاى أع يكون هناك درج ياددي  لاى الروضاة ، وا 
 .بسياج 

 .توفر مدةل ةاص ومنفصل قريب من مبنى الروضة ومناسب لتطفال لوي ا داقة-2

ضا ة  طبيعيتين  داةل ص  الروضة توفر ت وي-6  .ة وا 

 .توفر شروط األمن والسالمة داةل ص  الروضة وةارجه-7

 .وضع عفتة تبين اسم الروضة دلى مدةل البنا -8
  

 :األثاث الصفي :(01)المادة 
 .يشترط أن يتناسب األثاث الصفي بشكله وحجمه مع الةصا ص النما ية ألطفال الروضة

 

 :دورات الميات: (00)المادة 
 :تييشترط في دورات الميات التابعة للروضة اآل

 . أن تكون قريبة من ص  الروضة  ن أمكن-0
، (ساام 11-32)أن تكااون دورات الميااات مناساابة لحجاام األطفااال بحيااث يكااون ارتفاااع مقعااد المرحاااض -2

 (. سم 72-71)وارتفاع المغسلة 

 .أن تتوافر الميات الداف ة أثنا  فترة الشتا   ن أمكن-3

 .ان س لة التنظي أن تكون أرضية الحمامات ودورات الميات والجدر -1

 .توفير حمام مناسب لتطفال لوي ا داقة-2
 

 :ساحة اللعب الةارجية: (02)المادة 
 :يشترط في ساحة اللعب الةارجية اآلتي

 .أن تكون قريبة من ص  الروضة-0

 (.رمل البحر)، وأن تكون مفروشة برمل نادم وآمن (2م21) تقل مساحت ا دن أع-2
 .أن تكون جميع األلعاب موجودة في أماكن آمنة تضمن سالمة األطفال-3
، مبناي  بطريقاة تحاول دون انتقاال الرمال (سام 021)أن تكون محاطة بسياج آمن ع يقل ارتفاده دان -1

 .ام لى ةارج الساحة، وله باب يغلق بإحك
 . أن تحتوي دلى مظالت مستقلة تحمي األطفال من أشعة الشمد-2

فاي حااال تااوافر أحاواض للرماال والمااا  يجااب أن تتاوافر أغطيااة  غالق ااا بعااد انت اا  األطفااال ماان اللعااب -6
 .ب ا
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 :تتقيد الروضة بتعليمات الرحالت وال يارات المدرسية المعمول ب ا مع مراداة اآلتي: (03)ادة الم
 .تِِّعْد الروضة برنامج  يارات لكل فصل دراسي يتناسب والوحدات التعليمية مع أةل موافقة المديرية دليه-أ
يساامح ألم ااات األطفااال أةاال الموافقااة الةطيااة ماان األهاال دلااى مشاااركة أطفااال م فااي هاالت ال يااارات، و -ب

 .اعنضمام ألطفال ن في ال يارة
 .وضع بطاقة تحمل اسم الطفل، واسم المدرسة ورقم ال ات  دلى صدور األطفال بطريقة آمنة-ج
 .أن تكون ال يارة أثنا  سادات الدوام الرسمي -د
 .أن تكون ال يارة للمناطق القريبة واآلمنة-ها

 

 :السالمة العامة: (01)المادة 
تااوفر ةطااة  ةااال  مكتوبااة بةااط واضااح وموضااودة فااي مكااان بااار  للجميااع، و يااتم تاادريب العاااملين فااي 

 .الروضة واألطفال دلي ا

 

تعليمات ريااض األطفاال الملحقاة بالمدسساات التعليمياة الحكومياة رقام )تلغي هلت التعليمات : (02)المادة 
 .وأية تعليمات أةرى بالقدر اللي تتعارض فيه مع ا(  0982لسنة ( 21)
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