بسم اهلل الرمحن الرحيم

قانون جملس رعاية املوهبة والتميز
بوالية اخلرطوم لسنة 2102

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قانون جملس رعاية املوهبة والتميز بوالية اخلرطوم لسنة 2102

الفصل االول
أحكام متهيدية
 .1اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون قانون جملس رعاية املوهبة والتميز لسنة 2102م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 .2تفسري
يف هذا القانون ما مل يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة امام كل
منها-:
الوالية:

يقصد بها والية اخلرطوم.

الوالي:

يقصد به والي الوالية.

الوزارة:

يقصد بها وزارة الرتبية والتعليم بالوالية.

الوزير:

يقصد به وزيرالرتبية والتعليم بالوالية.

احمللية:

يقصد بها أي حملية من حمليات الوالية.

اجمللس:

يقصد به جملس رعاية املوهبة والتميز.

الرئيس:

يقصد به رئيس اجمللس.

األمني العام :يقصد به أمني عام اجمللس.
املوهوب:

يٌقصد به من يتوفر لديه استعدادات أوقدرات عالية أو أداء متميز عن بقية أقرانه من الفئة

العمرية يف جمال أو أكثر ,ويتم تصنيفه وفق األسس واملعايري العلمية اليت يعتمدها جملس تعليم ورعاية
املوهوبني.
رعاية :

يُقصد بها توفري البيئة النفسية واالجتماعية للموهوب ,ورعاية وتطوير املوهبة خارج املؤسسات

التعليمية.
بدائل تعليم املوهوبني :

يٌقصد بها ( مدارس املوهبة والتميز ,التسريع ,املراكز اإلثرائية ,والدمج بانواعه)

مدرسة املوهبة والتميز :يُقصد بها مدرسة خمصصة لرعاية وتعليم املوهوبني.
املناهج االثرائية  :يٌقصد بها املناهج املوسعة افقياً وراسياً مع أنشطة حبثية وحتريك ملهارات التفكري العليا وربط
تطبيقات العلم باحلياة.
املركز االثرائي :
التسريع :

يُقصد به مكان يُقدم برامج اثرائية متطورة تقدم للطالب املوهوبني خارج اليوم الدراسي.

هو القفز على الصفوف أي يعين متكني الطالب القادر على امتام املناهج املدرسية املقررة يف مدة

أقصر أو عمر أصغر.من املعتاد.
الرتبية اخلاصة  :يقصد بها اخلدمات الرتبوية اخلاصة املقدمة للطالب املوهوب أو املعاق.

الفصل الثاني
 .3إنشاء اجمللس ومقره ومهامه واختصاصاته
يُنشأ جملس والئي لرعاية وتعليم املوهوبني ويكون ذو شخصية اعتبارية وخامت عام ويكون له احلق يف
التقاضي بامسه.
 – 0يكون املقر الرئيس للمجلس بوالية اخلرطوم.
 - 2يكون اجمللس مسؤول مباشرة للوالي.
 .4يكون للمجلس املهام واالختصاصات اآلتية -:

 .4تكون للمجلس املهام واالختصاصات اآلتية مبا تنص عليه السياسات القومية.
-إعداد الدراسات ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة لتنفيذ مشروع اكتشاف ورعاية االطفال

أ

املوهوبني.
ب

إكتشاف وحصر االطفال املوهوبني بالوالية.
-

ت

تصنيف وحتديد اهتمامات االطفال املوهوبني واجتاهات مواهبهم.
-

ث

تهيئة البيئة املناسبة لتنمية وتطوير قدرات األطفال املوهوبني.
-

ج

إنشاء وادارة مدارس املوهبة والتميز واملراكز االثرائية وتنزيل التسريع يف حمليات الوالية بالتنسيق والتعاونمع وزارة الرتبية والتعليم واالستفادة من االمكانيات واجلهود واخلربات املتوفرة يف هذ اجملال.

ح

-اختيار وتدريب معلمني مقتدرين لتعليم األطفال املوهوبني ورعايتهم.

خ

-التنسيق مع االطراف ذات الصلة باهداف اجمللس خلدمة أغراضه.

د

اعتماد املعايري واملقاييس العاملية لتأهيل وتدريب األطفال املوهوبني واملشاركة يف املسابقات الدولية بالتنسيقمع اهليئة القومية لرعاية االطفال املوهوبني.

ذ

-توفري الرعاية املناسبة لألطفال املوهوبني و أسرهم.

ر

-العمل على استقطاب الدعم ورعاية األطفال املوهوبني.

ز

-توفري اإلمكانيات املادية والفنية والبشرية املعينة على انفاذ املشروع.

س

مت-ابعة وتوظيف املقدرات العقلية والعلمية للموهوبني خلدمة اجملتمع.

ش

متثيل اجمللس يف احملافل الدولية املتصلة مبجال املوهبة والتميز.
-

 .5سلطات اجمللس
أ

-اجازة اخلطط واالسرتاتيجيات املتصلة مبشروع االطفال املوهوبني.

ب

-استقطاب الدعم ملشروع األطفال املوهوبني وإقامة مشروعات متصلة بطبيعة انشطته لتنمية موارده.

ت

التنسيق مع االطراف ذات الصلة باملشروع.
-

ث

-تكوين اللجان واالجهزة املختصة مبا ميكن اجمللس من االضطالع مبهامه.

ج

-االستعانة مبن يراه من مؤسسات وأفراد لتحقيق أغراضه.

ح

-إصدار اللوائح املنظمة لعمله.

الفصل الثالث
ادارة اجمللس
 .6إنشاء جملس ادارة اجمللس وتشكيله
يُنشأ جملس ادارة للمجلس ويُسمى " جملس االدارة " ويتم تشكيله بقرار من السيد /الوالي من
رئيس ورئيس مناوب وعدد من األعضاء بناءً على توصية رئيس اجمللس من ذوي الكفاءة واخلربة
واإلختصاص واملساهمة.

 .7سلطات جملس االدارة
يكون جمللس االدارة السلطات التالية:
أ

-وضع السياسات العامة للمجلس.

ب

تعيني أمني عام للمجلس.
-

ت

إجازة مشروع املوازنة.
-

ث

-إجازة اهليكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملني باجمللس بناءً على توصية األمني العام.

ج

-النظر يف التقرير السنوي لنشاط اجمللس.

 .8إنشاء األمانة العامة للمجلس
أ

-تنشأ أمانة عامة الدارة اجمللس تتبع هلا ادارات وأقسام مساعدة.

ب

يُ-حدد جملس اإلدارة خمصصات األمني العام للمجلس ورؤساء اإلدارات واألقسام.

 .9إختصاصات األمانة العامة
تكون لألمانة العامة االختصاصات التالية:
أ

-إقرتاح السياسات العامة للمجلس.

ب

إعداد اخلطط والربامج.
-

ت

إعداد مشروع موازنة اجمللس وتقدميها جمللس اإلدارة.
-

ث

إقرتاح اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال اجمللس.
-

ج

إعداد اهليكل التنظيمي والوظيفي للمجلس وشروط خدمة العاملني به ورفعها جمللساإلدارة إلجازتها.

ح

تعيني العاملني باجمللس من ذوي التأهيل والتخصص والكفاءة دون الوظائف القياديةوفق امليزانية اجملازة.

خ

ختصيص اراضي ملدارس املوهبة والتميز تليب مطلوبات تعليم ورعاية املوهوبني مناملدارس اجملففة واملواقع املخصصة.

د

-تعيني معلمني متميزيني مبؤهالت ختصصية ومسات شخصية متميزة.

ذ

تقديم خطة إنشاء مدارس املوهبة والتميزواملراكز اإلثرائية للموهوبني وتنزيل التسريعيف احملليات املختلفة.
-اعداد خرط للبنيات األساسية ملدارس املوهبة والتميز تستويف كل مطلوبات رعاية

ر

وتعليم املوهوبني.

الفصل الرابع
األحكام املالية
.11إختصاصات األمانة العامة
موارد اجمللس:
أ

-اإلعتمادات املالية اليت ختصصها له الوالية.

ب

اإلعانات واهلبات واملنح والوصايا وما يوقف له من أموال لرعاية األطفال
املوهوبني.

ت

-أي موارد حيصل عليها اجمللس من النشاط الذي يقوم به.

ث

أي موارد أخرى يوافق عليها جملس اإلدارة.
-

 .11إستخدام موارد اجمللس
تستخدم موارد اجمللس املالية يف حتقيق األغراض اآلتية:
أ

-تسيري أعمال اجمللس.

ب

إنشاء مدارس املوهبة والتميز واملراكز اإلثرائية للموهوبني وتزويدها باألجهزةواملعدات الالزمة حسب مطلوبات رعاية وتعليم املوهوبني.

ت

منح مكافآت جمزية للمعلمني بنسبة  %051من إمجالي املرتب.
-

ث

تدريب املعلمني واملشرفيني واإلداريني.
-

ج

-تدريب معلمي املوهوبني تدريباً نوعياً وختصصياً.

ح

إنشاء بنيات ملدارس املوهبة والتميز بكل مواصفات ومطلوبات تعليم ورعايةاملوهوبني وتزويدها باملعامل والتقنيات الالزمة لتعليمهم.

خ

-دعم البحوث وورش العمل واملؤمترات واملسابقات واجلوائز.

د

-تطوير اساليب الكشف عن األطفال املوهوبني وإعداد االختبارات واملقاييس.

ذ

-توفري الرعاية الصحية والغذائية لألطفال املوهوبني.

 .12موازنة اجمللس
تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفق األسس احملاسبية السليمة املتبعة يف
الوالية تويف بكل بنود الصرف على رعاية وتعليم املوهوبني.

