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Tasks and duties: 
The Ministry of Education and Higher Education provides  PTA with a number of tasks and duties. 
One of its duties is to provide counsel and advice to the school owner and its Principal and to 
monitor the performance of the school while working closely with the school to raise standards for 
educational attainment. 
All members of the PTA perform their duties voluntarily. They should represent the interests of 
parents and the school community and should always act in a sincere and honest manner. They 
should also always be prepared to justify their actions and decisions to employees, students, parents 
and any person concerned with the school on such matters as complaints and proposals. 
 
Role of PTA: 
1. Support the goals and objectives of the school by providing advice, support and counsel on the 
policies developed to achieve those goals and objectives. 
2. Monitor the work of the school by referring back to the strategic plan for the school and the 
requirements of the Ministry of Education and Higher Education. 
3. Contribute to the evaluation of the quality assurance system in the school through field visits and 
learn about the school's improvement and development procedures. 
4. Set and develop procedures to coordinate with parents to receive proposals and complaints and 
work to find solutions for them in cooperation with the school. 
5. Review school policies periodically. 
6. The PTA should monitor and evaluate the school in achieving its goals and objectives and to 
assist in the process of reviewing the development of the school in the light of that progress. The 
PTA should also act as a critic to the school in the performance of work and provide constructive 
criticism. 
 
Procedure:  

1. Criteria of selection of PTA should be mentioned. 
2. Parents will be given a letter at the beginning of the year for the PTA nomination. 
3. In case if there is not enough members, the principal will select them.  

 
 Duties and responsibilities of  PTA: 
1. Review the implementation of behaviour policy 
2. Review the implementation of complaint policy and play a role in resolving conflicts if 
required. 
3. Review the procedures of the school's security and safety policy and supervise its 
implementation. 
4. Review  and give suggestions regarding school events, ECA and  school trips. 
5. Review the school's self-study report at the end of each year. 
6. Participate and contribute to the school activities and achieve some community partnerships with 
the school. 
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7. Review the curriculum and give their opinion. 
 
Duration of membership 
 
PTA consists of twelve members (6 parents , 5 members of the school and 1 from the community). 
The membership duration of the parent in the PTA is two years through nomination. However, it is 
possible for the PTA to extend the membership of one or more members for a short period and that 
does not apply on the school’s owner and principal. Any Member may submit her resignation at any 
time by giving written notification to the PTA’s Secretary. The PTA may withdraw the membership 
of the appointees from the community category, but does not have the right to withdraw the 
membership of any parent or employee member of the school. PTA can withdraw the membership 
of any member who is absent for four meetings or more during the year and appoint a substitute. 
The tasks and roles are distributed to all members after consultation and agreement. There should be 
regular meeting of PTA. 
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 والواجباتالمهام 

وفر وزارة الت يمت الي لم عل يم الع ين والتعل اء والمعلم اتجلس األمن ام والواجب دًدا من المه وفير . ع ي ت ا ف ل إحدى واجباته وتتمث
ايير التحصيل  لصاحبالمشورة والنصيحة  ع مع ة لرف المدرسة ومديرها ومراقبة أداء المدرسة أثناء العمل عن كثب مع المدرس

 العلمي

  والمجتمع المدرسي ويجب أن أولياء األمورمصالح  وايمثلينبغي أن  وتطوعية واجباتهم  األمناء والمعلمين كل أعضاء مجلس
ا يجب أن يكون. بإخالص و صدقدائما  العمل  يكون مٍ  األعضاء كم تعداد دائ ى اس راراتهم للموظفين  عل ر إجراءاتهم وق لتبري

 . أمور مثل الشكاوى والمقترحات والطالب وأولياء األمور وأي شخص مهتم بالمدرسة في

   مجلس األمناء والمعلمين دور

ك  -1 ق تل م وضعها لتحقي ي ت أن السياسات الت ورة بش دعم والمش ورة وال ديم المش ن خالل تق ة م ات المدرس داف وغاي م أه دع
 .األهداف والغايات

 .والتعليم العالي عليمبات وزارة التستراتيجية للمدرسة ومتطلاإلمراقبة عمل المدرسة من خالل الرجوع إلى الخطة  -2

ى إجراءات التطوير  -3  وتحسينالمساهمة في تقييم نظام ضمان الجودة في المدرسة من خالل الزيارات الميدانية والتعرف عل
 .المدرسة

م بال -4 ول له اد حل ى إيج ع وضع وتطوير إجراءات للتنسيق مع أولياء األمور لتلقي المقترحات والشكاوى والعمل عل اون م تع
 .المدرسة

 .مراجعة السياسات المدرسية بشكل دوري -5

ين  -6 اء والمعل وم مجلس األمن ة تطويرينبغي أن يق ة مراجع ي عملي اعدة ف دافها والمس ق أه ي تحقي ة ف يم المدرس ة وتقي  بمراقب
 .لنقد البناءبمثابة ناقد للمدرسة في أداء العمل وتقديم اأيضا ينبغي أن يكون  .المدرسة في ضوء هذا التقدم

 :اإلجراءات

 .يجب وضع معايير محدده إلختيار أعضاء المجلس . أ
 سيتم إعطاء ورقة الترشح ألولياء األمور في بداية السنة . ب
 .في حالة عدم وجود عع كافي ، سيتم إختيلر اإلعضاء من قبل مديرة المدرسة . ت

 مجلس األمناء والمعلمين  واجبات ومسؤوليات

  .وكالسل سياسة تطبيقمراجعة  -1

 . مراجعة تنفيذ سياسة الشكاوى والقيام بدور في حل النزاعات إذا لزم األمر -2

 مراجعة إجراءات سياسة األمن والسالمة في المدرسة واإلشراف على تنفيذها -3

 . والرحالت المدرسية واألنشطة الالمنهجيةالمدرسية ،  الفعاليات بشأن مقترحاتتقديم و مراجعة   -4

 . ير الدراسة الذاتية في المدرسة في نهاية كل عاممراجعة تقر -5

 مجلس األمناء والمعلمين  سياسة : 5.25
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 . المشاركة والمساهمة في األنشطة المدرسية وتحقيق بعض الشراكات المجتمعية مع المدرسة -6

 .مراجعة المناهج الدراسية التي تطبق بالمدرسة -7

 

 مدة العضوية

ين من  اء المعلم اء األمور و 6( عضوا  12يتكون مجلس األمن ين بالمدرسة من 5من أولي د من المجتمع  المعلم و عضو واح

دة ال). المحلي  نتينوتكون م ى المجلس س ولي األمر ف دومع . من الترشيح  عضوية ل وم المجلس بتمدي ك من الممكن أن يق  ذل

من  ويحق ألي عضو تقديم استقالته.العضوية لعضو واحد أو أكثر لفترة قصيرة وال ينطبق ذلك على صاحب المدرسة ومديرها 

وب لسكرتير المجلس  ديم طلب مكت ى أمر أو عضو ويحق لمجلالمجلس بتق ين سحب العضوية من أي ول اء والمعلم س األمن

ديل   ةموظف بالمدرسة كما يحق له سحب العضوية من أي ولى أمر يتغيب عن أربع ين ب ام وتعي ر خالل الع اجتماعات  أو أكث

اقيتم توزيع المهام واألدوار على جميع األ .عنه  اك  و عضاء بعد التشاور واالتف ة لمجلس ايجب أن يكون هن جتماعات منتظم

 .األمناء والمعلمين 
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