
                                                                                

       

Celebrating 38 Years of Success  

GULF ENGLISH SCHOOL RULES AND REGULATIONS 

 

As your family joins the Gulf English School, we ask that you read the following statement. 

I understand and agree:  

 That my child and I will abide by and support all the rules, codes of conduct and regulation of the school. 

 That all subjects in the Gulf English School are compulsory (except Religion for non- Muslims) 

 That all children in the Gulf English School will participate in a full P.E programme including sports days 

and swimming. 

 That all children will participate in a full Music and Drama programme and all this entails including school 

productions, special events and assemblies. 

 The school will recover the cost of repairs of any damage caused to the school facilities, resources and bus 

by the student. 

 That all children in the Gulf English School will wear official school uniform. No other jacket but the 

school jacket can be worn to and from school. All uniform is available in the school uniform shop. 

 That all children in the Gulf English School will ensure their children arrive and leave school at the correct 

time. 

 If needed, the school maintains the right to refer student to the schools counsellor.  

 The school's clinic reserves the right to act in causalities and emergencies, to administer first aid and to give 

the student the safe and licensed drugs as per Ministry of Health regulations. Parents must inform the school 

clinic directly about any medical issues.    

 The School does not accept that members of staff should be subjected to verbal abuse or physical violence 

of any nature .The School will encourage Police intervention and offer support to staff that have suffered 

mental and/or physical trauma  .Any assault on a member of staff will be treated extremely seriously and 

may result in: access to the school premises being restricted, blocking of the concerned student(s) 

application(s) or even bringing forward criminal charges. 

 That all parents of children in the Gulf English School will respect and accept all the educational decisions 

of the Heads and Deputies 

Fees/ Withdrawal:  

 I agree to pay the fees either for the whole year or the first term as soon as I am notified of his/her acceptance 

and all further charges when they are due. 

 The deposit fee once paid is not refundable and secures the place until the first of Sept. 

 The first installment of the fees should be paid in full, before the commencement of the new academic year. 

 The fees structure may change depending of Ministry of Education approval, the school fees don’t include 

books, uniform, extra curriculum activities, external exams and trips. 

 If a student attends school during a term, full term fee will be charged irrespective of number of days attended. 

If student cancel during the term, full term fees are to be paid 
 Application for withdrawals or cancellation during the school year should be made in the prescribed form at 

least 15 days before the date of leaving. Students transferring to other schools inside Kuwait should also 

provide approval letter from the new school. 

 Transfer certificate will be issued only after all dues have been paid and any school property taken on loan has 

returned. 

Ministerial Rules:  

 Student's registration will be cancelled if they are absent for 15 consecutive or alternative days without 

acceptable excuse and prior written notification as per Ministry of Education. 

 In case that the parents are divorced, those parents have to state who has the educational custody for the student 

and enclose a copy of the court decision. 

 Failure to submit the official documents and the clearance certificate after admission form previous school 

might result in cancelling the students’ registration.  

The school management as its discretion can modify these rules 
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 قواًيي وأًظوة هذرسة الخليج اإلًجليزية
 

 هذرسة الخليج اإلًجليزيةوأًطوة الزجاء هي سيادتكن اإلطالع على بٌود قواًيي 
 ًجمٌع قوانٌن وأنظمة مدرسة الخلٌج اإلنجلٌزٌةبابنتً / أوافق على ان ألتزم وأ ؤٌد أنا و ابن. 
  بإستثناء مادة التربٌة  )  جمٌع المواد الدراسٌة فً مدرسة الخلٌج اإلنجلٌزٌة إجبارٌة وعلى جمٌع الطالب اإللتزام بدراستها

 (اإلسالمٌة لؽٌر المسلمٌن
  على جمٌع الطالب المشاركة بشكل مثمر فً برنامج التربٌة البدنٌة والسباحة باإلضافة لألنشطة والفعالٌات الرٌاضٌة ومنها

  (الٌوم الرٌاضً)
  على جمٌع الطالب المشاركة بشكل مثمر فً مادة التربٌة الموسٌقٌة و مادة المسرح وكل التدرٌبات المطلوبة لعقد الفعالٌات

 المدرسٌة  والحفالت الموسٌقٌة و االحتفال بالمناسبات الخاصة كالعٌد المسرحٌات )واألنشطة المدرسٌة والتً تشتمل على  
 (الوطنً وعٌد التحرٌر واالجتماعات المدرسٌة وؼٌرها

  سواء فً مرافق المدرسة والموارد التعلٌمٌة )ولً األمر مسئول عن تحمل النفقات الخاصة بأي إتالؾ تسبب به الطالب
  (والباص

   ٌلتزم جمٌع الطالب بإرتداء الزي المدرسً الموحد  بما فً ذلك الجاكٌت الشتوي الخاص بالمدرسة وال ٌسمح بارتداء زي
 .مخالؾ لذلك ، وعلٌه فقد حرصت ادارة المدرسة على توفٌر ما ٌلزم من مالبس مدرسٌة للطالب فً مخزن المدرسة

 ابنته وفق االوقات /  إلتزام جمٌع الطالب بساعات الدوام الرسمٌة للمدرسة بحٌث ٌتأكد ولً األمر بوصول وانصراؾ ابنه
 . المحددة

 إدارة المدرسة تحتفظ بحق تحوٌل الطالب إلخصائٌة المدرسة النفسٌة فً حال لزم األمر. 
  الطالبة عند اللزوم والتصرؾ فً / عٌادة المدرسة مخولة بإعطاء المسكنات اآلمنة والمرخصة وعمل اإلسعافات األولٌة للطالب

تبلٌػ عٌادة ، فً حال وجود حالة صحٌة خاصة، على ولً األمر  متبعٌن تعلٌمات الوزارةحالة الطوارر  بما ٌرونه مناسباًا 
 .المدرسة فوراًا 

 هذا وقد تضطر إدارة المدرسة إلى . إن إدارة المدرسة ال تتقبل أي شكل من أشكال العنؾ اللفظً أو الجسدي تجاه الموظفٌن
كما أن أي تصرؾ . استدعاء السلطات الرسمٌة فً حال تعرض أي موظؾ للتجرٌح أو اإلهانة من قبل أولٌاء األمور أو الزوار

إعادة تسجٌل أبنائه / الزائر من دخول المدرسة، أو منع تسجٌل / ؼٌر مقبول من قبل أي زائر سوؾ ٌترتب علٌه منع ولً األمر 
 .لدى المدرسة، وقد ٌترتب علىه أٌضاًا رفع دعوى جنائٌة ضد الشخص المعنً

   ٌوافق وٌحترم أولٌاء األمور وجمٌع الطالب والطالبات القرارات التربوٌة والتعلٌمٌة الصادرة من قبل ادارة المدرسة. 
 :إجزاءات اإللغاء/ الزسوم الوذرسية

 أتعهد ان ادفع الزسىم المدرسية للسنة الدراسية كاملة أو عه الفتزة األولً و كذلك أتعهد بدفع جميع الزسىم األخزي بمىاعيدها. 

  ؼٌر مسترجع وٌحجز المكان حتى أول شهر سبتمبر فقط ( د ك100)مبلػ حجز المكان. 

 القسط الدراسً األول ٌدفع كامال فً بداٌة شهر سبتمبر. 

  الرسوم المدرسٌة قابلة للتؽٌٌر بناءا على موافقة اإلدارة العامة للتعلٌم الخاص وهً ال تشمل الكتب ، المواصالت، الزي
 .المدرسً ، االختبارات الدولٌة ، األنشطة ما بعد المدرسة والرحالت

 اذا قرر ولً األمر نقل الطالب خالل الفصل الدراسً ٌلتزم بدفع مصارٌؾ الفصل كامال، بؽض النظر عن عدد أٌام الحضور. 

  فً حال رؼبة ولً األمر باإلنسحاب وإلؽاء تسجٌل الطالب، علٌه بتقدٌم وتعبئة نموذج اإلنسحاب المتوفر فً قسم التسجٌل قبل
 ٌوم ، فً حال إنتقال الطالب إلى مدرسة اخرى داخل الكوٌت ، البد من تقدٌم كتاب ال مانع من قبول من 15تارٌخ اإلنسحاب بـ 

 .المدرسة المنقول إلٌها حسب قوانٌن وزارة التربٌة

  سٌتم إصدار مستندات النقل الخاصة بالطالب فقط فً حال تسدٌده لجمٌع المصارٌؾ الدراسٌة المطلوبة منه وعند إعادة أي عهد
 (وؼٌرها... مثل كتب، ادوات موسٌقٌة )استلمها الطالب 

 :قرارات وزارية

  ٌوم منفصلة او متقطعة بدون عذر مقبول وسابق إفادة15ٌتم إلؽاء تسجٌل الطالب المتؽٌب عن الدراسة لمدة . 

  فً حال حدوث إنفصال بٌن الوالدٌن ، ٌجب إبالغ المدرسة عن المسؤول عن الشؤون التعلٌمٌة وتزوٌد المدرسة بنسخة من
 .قرار المحكمة

  قد ٌترتب  (الثبوتٌات ، براءة الذمة  ، الملؾ الصحً وشهادة اإلنتقال من المدرسة السابقة)عدم استكمال المستندات المطلوبة
 .علٌه إلؽاء التسجٌل طبقا لقرار وزارة التربٌة

 إدارة الوذرسة هخولة بتعذيل هذٍ القواًيي إى لزم األهز
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