قراروزاري رقم ( )24لسنة 2021م
بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في املدارس الحكومية والخاصة
وزيرالتربية والتعليم
-

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته
وعلى القانون االتحادي رقم ( )29لسنة  2006بشأن حقوق املعاقين واملعدل بالقانون رقم ( )14لسنة 2009م.
وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )15لسنة  2016بإنشاء مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي .
وعلى القانون االتحادي رقم( )3لسنة  2016بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة).
وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة  2020بشأن التعليم الخاص
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 24لسنة  2001بشأن تنظيم قبول أبناء الوافدين في املراحل التعليمية وتعديالته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 1/185لسنة  2001بشأن املوافقة على إعادة تنظيم التعليم االبتدائي واإلعدادي ومدة سنوات اإللزام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 30/486لسنة 2001م بشأن تنظيم قبول أبناء الوافدين في املدارس الحكومية .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 29م 16/و) 2020م ،بشأن املوافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
وعلى القرار الوزاري رقم ( )619لسنة 2017م ،بشأن الئحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وعلى القرار الوزاري رقم ()820لسنة 2014م ،بشأن الئحة تسجيل الطلبة .
وعلى القرار الوزاري رقم ( )166لسنة 2010م ،بشأن اعتماد القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة.
وعلى القرار الوزاري رقم ( )5لسنة 2021م ،بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في املدارس الحكومية والخاصة.
وعلى كتاب االمين العام ملجلس التعليم واملوارد البشرية رقم (م .ج  .ت/أ )1509 /املؤرخ في  2021/ 1/ 10بتوصيات مجلس التعليم واملوارد
البشرية بشأن تاريخ احتساب سن قبول الطلبة.
وعلى ما تقتضيه املصلحة العامة .

قرر ما يلي:
املادة األولى :يتم تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة الوارد في القرار الوزاري رقم ( )820لسنة 2014م بشأن الئحة تسجيل
ً
الطلبة وفقا للضوابط واالشتراطات اآلتية:
ً
أوال :يتم احتساب سن قبول الطلبة في املدارس املبينة أدناه ليتم قبول من أكمل السن املعتمد للتسجيل في /31أغسطس من العام
ً
الدراس ي الذي يقبل فيه ،وذلك بدا من العام الدراس ي  2022/2021وبحسب الجدول امللحق بهذا القرار(ملحق :)1
• املدارس الحكومية
• املدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة
• املدارس الخاصة التي تتبع املناهج األجنبية الدولية ويبدأ عامها الدراس ي في شهرسبتمبر
ً
ثانيا :يتم احتساب سن قبول الطلبة في املدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراس ي في شهر أبريل ليتم قبول من أكمل السن املعتمد
ً
للتسجيل في /31مارس من العام الدراس ي الذي يقبل فيه بدءا من العام الدراس ي 2023/2022م ،وبحسب الجدول امللحق بهذا
القرار(ملحق .)2
ً
ثالثا :تكون مسميات الصفوف للمدارس املذكورة بهذا القرار وفق النظام الذي تتبعه كل منها وبحسب الجدول امللحق بهذا القرار()3
ً
رابعا :ال يتم قبول أي استثناءات على التواريخ املحددة في هذا القرار.
ً
خامسا :تتم دراسة حالة الطلبة القادمين من خارج الدولة ويتم تسجيلهم في مدارس الدولة ً
بناء على استيفائهم لسن القبول املعتمد.

تابع القرارالوزاري رقم ( )24لسنة 2021م
ً
املادة الثانية :تطبق التواريخ املحدثة الواردة في املادة األولى من هذا القرار على تسجيل الطلبة الجدد دون التأثير على الطلبة امللتحقين حاليا في
كل صف واملنتقلين إلى الصفوف التالية.
املادة الثالثة :يلغى القرار الوزاري رقم ( )5لسنة 2021م بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في املدارس الحكومية والخاصة كما
تلغى أية أحكام تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ً
املادة الرابعة :يبلغ هذا القرار لجميع جهات االختصاص لتنفيذه كل فيما يخصه والعمل به بدءا من األعوام الدراسية املحددة في املادة األولى
من هذا القرار.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
صدر في1442/07/02:ه ـ ـ ـ  -املوافق2021/02/14:م

ملحق ()1
❖ جدول احتساب سن قبول الطلبة ملن أكمل العمر املعتمد للعام الدراس ي 2022/2021م:
الصف

الحد األدنى

من مواليد

إلى مواليد

العمر

السنة التمهيدية

3

01/09/2017

31/08/2018

 3سنوات

روضة أولى

4

01/09/2016

31/08/2017

 4سنوات

روضة ثانية
الصف األول

5

01/09/2015

31/08/2016

 5سنوات

6

01/09/2013

31/08/2015

من  8-6سنوات

ملحق ()2
❖ جدول تاريخ احتساب سن قبول الطلبة ملن أكمل العمر املعتمد املدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراس ي في شهر أبريل للعام الدراس ي
2023/2022م:

الصف

الحد األدنى

من مواليد

الى مواليد

العمر

سنة تمهيدية

3

01/04/2018

31/03/2019

3سنوات

الروضة األولى

4

01/04/2017

31/03/2018

 4سنوات

الروضة الثانية
الصف األول

5

01/04/2016

31/03/2017

 5سنوات

6

01/04/2014

31/03/2016

 8-6سنوات

ملحق ()3
❖ جدول مسميات الصفوف باللغة العربية و املقابل باللغة االنجليزية مع توضيح املناهج األجنبية األخرى
الصف

الحد األدنى

Grade

British System

French System

السنة التمهيدية

3

Pre-Kg

Nursery or Pre-School

)Petite Section (PS

روضة أولى

4

KG1

Reception

)Moyenne Section (MS

روضة ثانية
الصف األول

5

KG2

Year 1

)Grande Section (GS

6

Grade 1

Year 2

)Course Preparator (CP

