
  محافظة الجيزة    
  مديرية التربية و التعليم

  ادارة التعليم الخاص  
**********     

  )لغات / عربي ( جراءات الترخیص بفتح مدرسة خاصة إ
  

 .التقدم بطلب للمديرية طبقا للنموذج المعد لذلك الغرض  )١

 وبة استطالع رأى اإلدارة التعليمية بصفة مبدئية في  مدى حاجة البيئة للنوعية المطل )٢

في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يقدم صاحب الشأن المستندات التالية                                                            )٣
  عقد اإليجار أو الملكية §
 عقد تكوين الشخصية االعتبارية §

 .أوراق ومستندات الممثل القانوني مع التوقيع على اإلقرارات الالزمة  §

 . تفويض من الشخصية االعتبارية باختيار الممثل القانوني لها خطاب §

 .تقديم ما يفيد موافقة الزراعة في حالة إنشاء المدرسة خارج الحيز العمراني  )٤

 .استطالع رأى الهيئة العامة لألبنية التعليمية بالنسبة لصالحية الموقع واعتماد الرسوم الهندسية  )٥

..  المختص بناء على خطاب مـن المديريـة      ألحي المباني من    في حالة موافقة الهيئة تقدم رخصة      )٦
 وكذا تقرير المهندس االستشاري بسالمة المبنى

 .تقديم طلب المعاينة الفنية  )٧

 تقديم أوراق العاملين المرشحين للعمل بالمشروع  )٨
  في حالة مدارس اللغات يتم إجراء مقابلة شخصية للعاملين المرشحين لتدريس اللغات

  .بمعرفة التوجيه ألفني باإلدارة التعليمية ) لغة أجنبية _ علوم  _  رياضيا ت( 
 .وبيان مثمن لألثاث المستخدم ... تقديم الموازنة التقديرية  )٩

    بالنسبة لمدارس اللغات ترسل نتيجة المقابلة الشخصية لإلدارة العامة للتعلـيم الخـاص بـالوزارة               ) ١٠  
اق والمستندات السابقة على لجنة شئون التعلـيم الخـاص          عرض جميع األور    ) ١١إلبداء الرأي     

  .النهائي للمشروع  الترخيص بالمديرية إلصدار
  م١٢٥٠مساحة ) عربي ( الحد األدنى لمدرسة ) ١٢
   م٢٥٠٠مساحة ) لغات ( الحد األدنى لمدرسة ) ١٣
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   الجيزةمحافظة    
  مديرية التربية و التعليم

  ادارة التعليم الخاص  
**********     

  
  ةلب الحصول على الموافقة المبدئیة لمشروع مدرسط
                     

  السيد األستاذ وكيل المديرية ورئيس لجنة شئون التعليم الخاص  
  

   ،،،وبعد،،، تحیة طیبة 
  ....................................................................../ ...................مقدمه لسيادتكم 

  ................................................................................../ ......يم  ــالمــقـ
  ) ثانوي / تعليم أساسي / حضانة ( ارغب فى انشاء مدرسة خاصة 

  .............................................................................../ .........ــة   بـجهــ
  ................................................................/ ........................ض ة األرـمساح
  .............................................................../ ........................ة المناهج  ونوعي

  ................................التابعة الدارة................................../ ........سم المقترح    اال
   ٢٠٠   /    ٢٠٠اعتبار من العام الدراسي            

 لـسنة   ١٣تعليم الخاص والقرار     في شأن ال   ١٩٩٣ لسنة   ٣٠٦مع التزامي الكامل بأحكام القرار الوزاري       
  . الخاص بهيئة األبنية التعليمية ١٩٩٠

  
  ....وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر التحیة 

  
  ٢٠٠/       /   تحریرا في       

  
  /مقدمھ لسیادتكم 
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  ...........محافظة      
  مدیریة التربیة والتعلیم  

                                                               التعلیمیة              ... .........ادارة  

  **********  
  طلب

   تروفابمصلترخیص بفتح مدرسة خاصة ا
  

  -:  بیانات ملكیة المدرسة الخاصة:   اوال 
  ...............................الجنسیة ......... ....................................................... اسم صاحب المدرسة الخاصة  -
  ..............................التلیفون  ............................................................................................. العنوان -
  ..............................................................................................تاریخ تسجیل الشخصیة االعتباریة  رقم و-
  ............................... الجنسیة .........................................................ممثل اصحاب المدرسة الخاصة  اسم -
  .............................. التلیفون ............................................................................................. العنوان -

  ........................................................................................................الحاصل علیھا المؤھالت الدراسیة 
  

  -: بیانات متعلقة بالمدرسة الخاصة: ثانیا 
  
  ..................................................................................................................... اسم المدرسة الخاصة -

     حى                                  قسم                                                   
  . ............................ ------- ............................. ------- ............................شارع :  العنوان -

     مركز                               قریة                                                 
  .............................................................................................. ................................اسم مالك المبنى

  .................................................عدد حجرات المبنى  ...........................................االیجار السنوى للمبنى 
  

   - :الغرض من المدرسة الخاصة: ثالثا 
  

   درسة خاصة-       اللغات        ج المدارس الرسمیة مع التوسع فى مدرسة خاصة لتدریس مناھ
     فصول تقویة -                   مدرسة خاصة لتدریس منھج خاص -      لتدریس اللغات 

  . مدرسة خاصة مع حضانة ملحقة-            ...   ................................................للمرحلة  
  ....................................................................................................................................اخرى تكتب 

  -:فصال كاالتى    اجمالى فصول المراحل المختلفة بالمدرسة بما فیھا امكانیة التوسع -
  عام  ثانوى                   اعدادى            ابتدائى       حضانة                              
  منھج خاص                ثانوى فنى                

     عدد الحجرات االضافیة -
  لیلیة                            صباحیة                مسائیة:  الفترة التى ستعمل فیھا المدرسة -
  مشترك                            بنات         بنین       : جنس التالمیذ -

  /       /  تحریرا فى         
  ................................اسم مقدم الطلب 

  ............................................التوقیع
  ............................................الصفة 

  -: لتعلیمیةبیانات تمال بمعرفة االدارة ا: رابعا 
  
  .............................................................................................................. تسجیل بالسجل  رقم وتاریخ-
  ..............................................توقیع الموظف المختص . ..................................... اسم الموظف المختص -
   -: راى مدیر المرحلة -
  .......................................اساسى تعلیم -2                        ............................................اطفال ریاض -1
 ............................................فن تعلیم -4                        ...............................................عام ثانوى -3

طابع 
تعليم فئة 

جنية 
 واحد
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